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Na semana passada ocorreu a divulgação da 
inflação dos EUA, medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor (CPI), que teve alta de 
9,1% em junho, no acumulado em 12 meses 
(em maio, era 8,6%). O resultado veio acima 
do previsto pelos economistas (8,8%) e trata-
se da taxa mais elevada desde novembro de 
1981. A alta foi impactada pela disparada dos 
preços da gasolina (+11,2% sobre maio), além 
dos preços dos alimentos. O resultado 
divulgado na 5a. feira (14/07), junto com 
declarações de diretores do FED, gerou 
expectativa de que o aumento da taxa de 
juros nos EUA neste mês poderia ser de 1 
p.p., entretanto na 6a. feira, os resultados de 
indicadores de vendas no varejo e de 
expectativas de inflação podem ter mantido 
as chances de mais um aumento de 0.75 p.p. 
Outro importante dado internacional 
divulgado na semana passada, foi sobre a 
atividade chinesa que desacelerou, 
expandindo 0,4% no segundo trimestre na 
comparação com o mesmo período do ano 
anterior. No acumulado do ano, o 

crescimento no primeiro semestre de 2022 é 
de 2,5%. A desaceleração ocorreu como 
reflexo do confinamento de Xangai, a maior 
cidade da China, por dois meses para conter 
um surto de Covid-19, que causou o 
fechamento de fábricas, impactando as 
cadeias de suprimentos. A expectativa da 
Reuters é de que PIB da China encerre o ano 
em 4,0%, bem abaixo da meta oficial (5,5%). 
As preocupações com novos lockdowns 
poderão comprometer a atividade, em função 
da dura política de Covid zero na ocorrência 
de novos surtos, e o mercado imobiliário do 
país está em profunda crise.
No cenário doméstico, a Pesquisa Mensal de 
Serviços de maio mostrou avanço de 0,9% no 
volume, quando comparado ao mês 
imediatamente anterior, na série com ajuste 
sazonal. As cinco atividades que compõem a 
pesquisa tiveram crescimento. O grupo 
Transportes cresceu 0,9%, recuperando a 
queda de 2,5% registrada em abril. Na 
comparação com maio do ano passado, 
houve crescimento de 9,2%, registrando taxa 

positiva pelo 15º mês consecutivo. As 
atividades de transportes (12,5%) e de 
serviços prestados às famílias (39,0%) foram 
as que mais contribuíram para o crescimento 
mensal. No varejo, o índice do volume de 
vendas de maio divulgado pela Pesquisa 
Mensal do Comércio (IBGE) mostrou 
estabilidade (0,1%) em relação a abril na série 
com ajuste sazonal. Entretanto, quando se 
observa o resultado dos meses anteriores 
(2,3% em janeiro, 1,4% em fevereiro, 1,4% em 
março e 0,8% em abril), o índice mostra 
desaceleração. Na comparação interanual, o 
índice apresentou retração de 0,2% sobre 
maio de 2021. Com a inclusão de veículos, 
motos, peças e material de construção, o 
volume de vendas no comércio varejista 
ampliado, com ajuste sazonal, apresentou 
leve alta (0,2%) na comparação com abril. E, 
em relação a maio de 2021, o índice 
apresentou queda de 0,7%. O grupo Móveis e 
Eletrodomésticos, importante indicador para 
o seguro Garantia Estendida, ainda não 
superou o patamar pré-pandemia e
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apresentou recuo pelo segundo mês 
consecutivo (-12,6% em maio na comparação 
interanual). Com a divulgação da PEC dos 
Benefícios, com medidas de redução de 
impostos e ampliação dos benefícios sociais, 
as projeções do Boletim Focus divulgadas 
hoje mostram a visão do mercado de maior 
aperto monetário para 2023, como mostram 
os ajustes para o IPCA e a taxa Selic. A 
projeção do IPCA em 2022 reduziu, passando 
de 7,67% para 7,54% e, para 2023, aumentou 
11 p.p, passando de 5,09% para 5,20%. Com 
inflação elevada em 2023, houve aumento da 
previsão para a Taxa Selic em 0,25 p.p., 
ficando em 10,75% a.a., ante 10,50% a.a. da 
semana anterior. Para 2022, a projeção 
permaneceu em 13,75% a.a. A expectativa do 
câmbio em 2022 e 2023 foi mantida em 
R$/US$ 5,13 e R$/US$ 5,10, respectivamente.
Para a atividade econômica, o IBC-Br, índice 
de atividade do Banco Central e considerado 
uma prévia do PIB, segue em desaceleração e 
recuou 0,11% em maio na comparação com 

abril (série dessazonalizada). Na comparação 
interanual, houve crescimento de 3,74% 
sobre maio de 2021 e, no acumulado em 12 
meses, o indicador registra alta de 2,66%. Na 
perspectiva de que a aprovação da PEC 
promova um aquecimento da atividade 
econômica, o mercado aumentou a projeção 
do PIB em 2022 para 1,75% (na semana 
anterior estava em 1,59%), mas abaixo da 
revisão feita pelo Ministério da Economia na 
semana passada, que passou de 1,50% para 
2,00%. Para o PIB 2023, a projeção foi 
mantida em 0,50%. 
Para essa semana, aguarda-se a divulgação do 
Monitor do PIB de maio (18/07), divulgado 
pela FGV.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 15/07/2022
Notas:  1- dados até junho/22; 2- dados até maio/22; 3- dados até abril/22; 4- dados até março/22; 5- dados até fevereiro/22
Vide nota de referência de período. 

Nº 209 – Julho/2022 – semana 3

Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

15/07/22 08/07/22 17/06/22 14/04/22 07/01/22 15/07/22 08/07/22 17/06/22 14/04/22 07/01/22

4 PIB 4,62% 1,69% 4,71% 1,75% 1,59% 1,50% 0,56% 0,28% 0,50% 0,50% 0,50% 1,12% 1,70%

4 PIB Indústria 4,48% -1,52% 3,28% 0,20% 0,10% 0,22% -0,64% 0,20% 0,30% 0,20% 0,10% 1,06% 1,99%

4 PIB de Serviços 4,72% 3,70% 5,83% 1,90% 1,90% 1,75% 0,90% 0,40% 0,60% 0,40% 0,35% 1,30% 1,82%

4 PIB Agropecuário -0,20% -7,99% -4,81% 2,20% 2,20% 2,45% 2,65% 3,00% 2,50% 2,90% 2,57% 2,50% 2,40%

1 IPCA 10,06% 5,28% 11,66% 7,54% 7,67% 8,27% 7,46% 5,03% 5,20% 5,09% 4,83% 3,91% 3,36%

1 IGP-M 17,79% 8,09% 10,62% 11,88% 12,03% 12,38% 11,54% 5,56% 4,75% 4,73% 4,55% 4,23% 4,00%

1 SELIC 8,76% 12,51% 8,73% 13,75% 13,75% 13,75% 13,05% 11,75% 10,75% 10,50% 10,25% 9,00% 8,00%

1 Câmbio 5,58 5,05 5,21 5,13 5,13 5,06 5,10 5,60 5,10 5,10 5,10 5,15 5,45

3
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,23% 58,32% 58,23% 59,23% 59,00% 59,29% 60,50% 62,48% 63,50% 62,00% 62,70% 63,78% 65,90%

5
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-27,93 -10,48 -26,10 -18,00 -18,00 -18,00 -13,20 -24,25 -30,60 -32,30 -33,70 -29,60 -24,25

5
Balança Comercial (em 

US$ bi)
36,36 2,08 41,42 68,18 70,00 69,00 69,75 55,50 60,00 60,71 60,00 58,00 51,00

5
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
46,44 16,55 50,68 57,20 58,40 58,40 59,00 58,00 60,50 66,15 60,50 69,00 70,00

1 Preços Administrados 16,90% 1,93% 10,63% 1,74% 2,20% 4,72% 6,86% 4,67% 6,50% 6,15% 5,51% 4,73% 3,97%
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