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• Na segunda-feira (18), o Banco Central do Brasil (BCB)

publicou o Relatório Focus referente à semana encerrada

no dia 15 de julho. Assim como nas duas semanas

anteriores, houve nova melhora das expectativas do PIB e

IPCA. A mediana das projeções para o PIB de 2022 passou

de 1,59% para 1,75% nesta semana. Em relação ao IPCA,

os analistas reduziram de 7,67% para 7,54% as

perspectivas de inflação neste ano. Para a Selic, o

mercado espera que a taxa se mantenha no patamar de

13,75% a.a., como apontado nas quatro últimas semanas.

Atualmente, a Selic está em 13,25% a.a. e a próxima

reunião do Copom ocorrerá nos dias 2 e 3 de agosto. O

câmbio, por sua vez, também não houve alteração nas

expectativas de mercado, com a mediana apontando o

indicador em US$/R$ 5,13 no final do período.

• Também segunda-feira (18), a Fundação Getúlio Vargas

(FGV) divulgou o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) do

mês de julho. No mês, o IGP-10 variou 0,60%, após ter

registrado uma alta de 0,74% no mês anterior. A inflação

ao produtor (IPA-10) avançou 0,57% em julho, puxado

pelos preços dos alimentos e dos combustíveis,

representados pelo leite industrializado (16,30%) e pelo

diesel (10,91%), respectivamente. No IPC-10, a inflação ao

consumidor desacelerou na passagem de junho (0,72%)

para julho (0,42%), explicada pelos recuos da gasolina (-

1,49%) e energia (-1,45%) que refletiram parcialmente a

redução do ICMS proporcionada pela Lei Complementar

nº 194/2022. O INCC-10 de julho (1,26%) também

desacelerou em relação a junho (3,29%). No ano, o IGP-10

acumulou alta de 9,18% e nos últimos 12 meses

encerrados em julho a variação foi de 10,87%.

• Na terça-feira (19), a Petrobras anunciou que reduzirá em

5% o preço da gasolina nas refinarias. O preço médio da

gasolina passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. Devido

à política de preço adotada pela estatal, a redução no

preço da gasolina acompanha a evolução dos preços

internacionais, que se estabilizaram em patamar inferior.

De acordo com as instituições consultadas pelo jornal

Valor Econômico1, essa redução deve retirar de 0,10 a 0,20

ponto percentual do IPCA de 2022, com impactos

concentrados nas projeções do mês de julho,

principalmente, do mês de agosto. Conforme mostrado

acima, as últimas projeções do Relatório Focus eram de

uma inflação de 7,54% neste ano.
Fonte: FGV | Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Fonte: FGV | Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Focus – Expectativas de mercado – 18 de julho de 2022
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Fonte: BCB | Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Variação (%) do IGP-10 – julho de 2022

24/06 01/07 08/07 15/07

PIB (% de crescimento) 1,75

IPCA (%) 7,54

Selic (% a.a.) 13,75

Câmbio (R$/US$) 5,13

Indicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado (2022)

Comportamento das 

últimas 4 semanas

Indicadores No mês No ano
Acumulado em 12 

meses

IGP-10 0,60 9,18 10,87

IPA-10 0,57 10,38 10,98

IPC-10 0,42 4,70 9,97

INCC-10 1,26 8,16 11,71
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• Na quinta-feira (21), a Receita Federal divulgou os dados

da arrecadação federal de junho de 2022. Com um

montante de R$ 181,0 bilhões, o governo federal

arrecadou um valor 17,96% acima do que registrado em

junho de 2021, já descontados os efeitos da inflação

(IPCA). No 1º semestre de 2022, a arrecadação alcançou o

valor de R$ 1,1 trilhão, representando um acréscimo real

de 11,00%. Cabe destacar que se trata do melhor

desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês

de junho quanto para o semestre. O bom resultado da

arrecadação federal é explicado pelo crescimento dos

recolhimentos de IRPJ e CSLL.

• Nesta sexta-feira (22), o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) divulgou a PNAD Contínua de 2021. A

população total do país foi estimada em 212,7 milhões em

2021, o que representa um aumento de 7,6% em relação a

2012. A pesquisa mostrou que a população brasileira está

ficando mais velha, visto que o numero de pessoas abaixo

de 30 anos de idade no país caiu 5,4%, ao passo que

houve aumento em todos os grupos acima dessa faixa

etária entre 2012 e 2021. Em dez anos, o percentual do

grupo etário com 30 anos ou mais em relação à

população total saiu de 50,1% em 2012 para 56,1% em

2021. No Espírito Santo, em dez anos, a população do

estado cresceu 11,4%, saindo de 3,6 milhões (2012) para

4,1 milhões de residentes (2021)

• Nesta semana, em reunião ocorrida no dia 20 de julho, o

Conselho do Mercosul reduziu em 10% as alíquotas da

Tarifa Externa Comum (TEC) para a maior parte do

universo tarifário do bloco, cerca de 80%, resguardadas as

exceções já existentes no bloco. Foi a primeira revisão

horizontal da estrutura tarifaria do bloco desde que a TEC

foi estabelecida em 1995. De acordo com o Ministério da

Economia2, essa medida aproxima os níveis tarifários

praticados pelo Brasil e demais sócios do bloco da média

praticada internacionalmente, especialmente pelos países

membros da Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE).

(*) A preços de junho/2022 – IPCA.

Fonte: Receita Federal (ME) | Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Arrecadação Federal* – Acumulado de janeiro a junho de 

cada ano (R$ bilhões)

População total do Brasil e do Espírito Santo - Número 

de pessoas

Região
Período

Variação (%)
2012 2021

Brasil 197.721 212.650 7,6

Espírito Santo 3.686 4.105 11,4

Fonte: IBGE | Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.
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1 Veja mais 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/07/19/economistas-

estimam-at-020-pp-de-reduo-no-ipca-de-2022-aps-corte-na-

gasolina.ghtml.

2 Veja mais em https://www.gov.br/economia/pt-

br/assuntos/noticias/2022/julho/conselho-reduz-em-10-as-

aliquotas-da-tarifa-externa-comum-do-mercosul.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/07/19/economistas-estimam-at-020-pp-de-reduo-no-ipca-de-2022-aps-corte-na-gasolina.ghtml
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/julho/conselho-reduz-em-10-as-aliquotas-da-tarifa-externa-comum-do-mercosul

