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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na primeira 
quinzena de janeiro são: Banco Central intensificou o corte da taxa 
Selic; menor IPCA para meses de dezembro desde 2008; atividade 
econômica acelerou em novembro; IGP-DI fechou 2016 em alta; IPP 
acelerou em novembro; IPC-Fipe encerrou 2016 em alta; superávit 
comercial brasileiro teve nível recorde em 2016; fluxo cambial teve 
pior resultado desde 2009; poupança teve pior resultado da história 
em 2016; crescimento de vendas no varejo em novembro; setor de 
serviços teve ligeiro avanço em novembro de 2016; emplacamentos 
cresceram em dezembro, mas fecharam 2016 em queda; produção 
industrial brasileira teve leve crescimento em novembro.
Enquanto no panorama internacional, destacam-se: PMI global 
fechou dezembro em alta; atividade industrial americana alcançou 
em dezembro o maior nível em 2 anos; crescimento das empresas 
na Zona do Euro tem ritmo forte em mais de cinco anos; preços ao 
consumidor na Zona do Euro fecharam 2016 acima do esperado; PIB 
da Alemanha apresentou maior taxa em 5 anos; preços ao produtor 
na China seguiram pressionados em dezembro de 2016.

Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,75 p.p 

O Comitê de Política Monetária (Copom) optou por reduzir a taxa de juros em 0,75 p.p., 
levando a Selic a 13,00% a.a. O corte foi maior que o esperado pelo mercado (-0,50 p.p.) 
e marcou a intensificação do ritmo de flexibilização das condições monetárias iniciada em 
outubro do ano passado, com duas reduções de 0,25 p.p. A decisão foi respaldada por funda-
mentos econômicos que vêm se consolidando ao longo do tempo e favorecem uma distensão 
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monetária mais intensa. Dentre as alterações no cenário macroeconômico que possibilitaram 
maior queda de juros, destaca-se (i) o reconhecimento de que o desempenho da atividade 
econômica está aquém do esperado e de que as informações disponíveis apontam para uma 
retomada mais gradual e lenta do que a prevista anteriormente; (ii) as surpresas baixistas 
com a inflação no curto prazo e os sinais de que o processo desinflacionário está mais difun-
dido, atingindo também componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política mone-
tária; (iii) a continuidade de queda das expectativas de inflação para 2017 e a ancoragem 
ao redor da meta de 4,5% para 2018, com as projeções condicionais do Copom para o final 
deste ano recuando para 4,0% e 4,5% nos cenários de referência e de mercado, respecti-
vamente e (iv) o encaminhamento e aprovação das reformas fiscais que têm se mostrados 
positivo no curto prazo (ECONOMIA EM DIA, 12/01/2017).

IPCA de dezembro é o menor para meses de dezembro 
desde 2008

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro variou 0,30% supe-
rando o índice do mês anterior (0,18%), e fechou o ano de 2016 em 6,29%. Esse foi o IPCA mais 
baixo para o mês de dezembro desde 2008, quando apresentou taxa de 0,28% e inferior ao 
indicador apresentado no mesmo período de 2015 (0,96%). Alimentos e bebidas, Despesas 
pessoais e Transportes foram os principais responsáveis pela aceleração do IPCA, subindo 
0,08%, 1,01% e 1,11%, respectivamente. Em relação ao índice regional o mais elevado foi o 
de Brasília (1,12%), onde os preços das passagens aéreas tiveram alta de 21,30%, com impacto 
de 0,40 p.p., e a alta de 1,06% nos preços dos alimentos consumidos em casa também pres-
sionou o resultado do mês. Já a região metropolitana de Porto Alegre (-0,04%) teve o índice 
mais baixo, com a queda de 11,49% na energia elétrica. Salvador apresentou variação de 
0,32% ante queda de 0,05% de um mês antes, fechando 2016 em 6,72%. O Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC) apresentou variação de 0,14% em dezembro e ficou 0,07 
p.p. acima da taxa de 0,07% de novembro. Com isso, o acumulado no ano foi para 6,58%, 
bem menos do que os 11,28% registrados em 2015. Em dezembro de 2015 o  INPC  foi de 
0,90% (IBGE, 11/01/2017).

Atividade econômica teve ligeiro avançou em novembro 
de 2015

A atividade econômica deu sinais de estabilização no penúltimo mês de 2015 pela métrica do 
Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) teve alta de 0,2% em novembro, 
vindo de redução de 0,15% em outubro, dado revisado de queda de 0,48%. Em 2016, até 
novembro, o IBC-Br registrou baixa de 4,59% (4,76% com ajuste). Nos 12 meses encerrados 
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em novembro, a retração foi de 4,76% na série sem ajuste e recuo de 4,96% no dado ajustado. 
Devido às revisões constantes do indicador, o IBC-Br medido em 12 meses é mais estável do 
que a medição mensal, assim como o próprio Produto Interno Bruto (PIB). Na comparação com 
novembro de 2015, o decréscimo é de 2,02% na série sem ajuste e de 2,08% com ajuste. 
Segundo o comunicado da última reunião do BC, a “retomada da atividade econômica deve ser 
ainda mais demorada e gradual que a antecipada previamente” (IBGE, 13/07/2017).

IGP-DI fechou 2016 em alta

O  Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI)  variou 0,83%, em dezembro. A 
variação registrada em novembro foi de 0,05%. Em dezembro de 2015, a variação foi de 
0,44%. A taxa acumulada em 2016, de janeiro até dezembro, foi de 7,18%. Em 2015, o IGP-DI 
acumulou alta de 10,70%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação de 
1,10%, em dezembro. Em novembro, a taxa foi de -0,01%. O índice relativo a Bens Finais apre-
sentou variação de 0,24%. No mês anterior, a taxa de variação foi de -0,55% O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,33%, em dezembro, ante 0,17%, no mês anterior. 
Sete das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas 
taxas de variação. O  Índice Nacional de Custo da Construção  (INCC)  registrou, em dezembro, 
taxa de variação de 0,35%, acima do resultado do mês anterior, de 0,16% (FVG, 06/01/2017).

IPP acelerou em novembro

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,78% em novembro de 2016, após elevação de 
0,09% um mês antes (dado revisado), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Foi a taxa mais alta desde maio de 2016. Em novembro de 2015, o IPP havia 
recuado 0,42%. No acumulado do ano até novembro de 2016, o índice subiu 0,40% e, em 12 
meses, avançou 0,05%. O IPP da indústria extrativa subiu 2,20% em novembro, após queda 
de 1,94% um mês antes. Já na indústria de transformação, os preços aumentaram 0,73% no 
mesmo período, seguindo incremento de 0,15% em outubro (dado revisado). Em novembro 
de 2016, 21 das 24 atividades industriais pesquisadas pelo IBGE tiveram variações posi-
tivas nos preços. As quatro maiores altas se deram em metalurgia (3,67%), fumo (3,62%), 
outros equipamentos de transporte (3,24%) e indústrias extrativas (2,20%). Por outro lado, 
as únicas três baixas, entre outubro e novembro, foram observadas em produtos não metá-
licos (-0,77%), vestuário (-0,36%) e borracha e plástico (-0,20%) (VALOR, 06/01/2017).
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IPC-Fipe encerrou 2016 em alta

O Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) 
encerrou dezembro com avanço de 0,72% e, com isso, fechou 2016 com alta de 6,54%. 
Em 2015, o indicador tinha subido 11,07%. De 2015 para 2016, os três maiores gastos das 
famílias subiram menos. Habitação, por exemplo, saiu de um aumento de 13,38%, provo-
cado especialmente pelo alta da conta de luz, para 4,73%. As despesas com alimentação, 
elevadas pela quebra da safra, tiveram incremento de 11,43% em 2015 e de 7,54% em 
2016. Transporte saiu de alta de 11,14% para 5,04%. As despesas pessoais também tiveram 
avanço menor, indo de 8,99% para 7,30%. Em contrapartida, registraram aceleração no 
ritmo de alta saúde (de 9,97% para 11,66%), vestuário (de 3,34% para 7,02%) e educação 
(de 8,65% para 9,83%) (VALOR, 04/01/2017).

O Brasil apresentou saldo comercial positivo em 2016

A balança comercial brasileira apresentou em 2016 superávit de US$ 47,692 bilhões, melhor 
resultado da história, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
As exportações exibiram um saldo de US$ 185,244 bilhões, enquanto as importações foram 
de US$ 137,552. O último grande saldo registrado ocorreu em 2006 (US$ 46,5 bilhões). No 
ano, as exportações apresentaram média diária de US$ 738 milhões, valor que foi 3,5% 
menor que o registrado em 2015 (US$ 764,5 milhões). No período, houve crescimento de 
produtos semimanufaturados (5,2%) e manufaturados (1,2%). Enquanto caíram as vendas 
externas de básicos (-9,6%). As importações, por sua vez exibiram média diária de US$ 548 
milhões, queda de 20,1% com relação ao mesmo período do ano anterior, quando foi regis-
trado média diária de 658,8 milhões.  Houve redução nas compras internas de Combustíveis 
e Lubrificantes (-43,1%) e Bens não especificados (-35,0%) (MDIC, 02/01/2017).

Pior resultado do fluxo cambial desde 2009

O fluxo cambial encerrou 2016 negativo em US$ 4,252 bilhões, resultado de uma saída líquida de 
US$ 51,562 bilhões da conta financeira e de um superávit de US$ 47,309 bilhões na conta comer-
cial, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC). Esse é o pior resultado desde 2014, 
quando foi registrado um saldo negativo de US$ 9,287 bilhões, e reverteu o resultado positivo 
de US$ 9,414 bilhões de 2015. Em dezembro, o fluxo cambial ficou negativo em US$ 1,087 
bilhão, resultado de uma saída líquida de US$ 9,005 bilhões na conta financeira e de uma entrada 
líquida de US$ 7,918 bilhões na conta comercial. Esse é o melhor resultado para dezembro desde 
2009. Só na semana passada, encerrada em 29 de dezembro, o saldo cambial ficou negativo em 
US$ 6,077 bilhões. Com isso, os bancos encerraram o ano passado com uma posição vendida 
em dólar no mercado à vista de US$ 24,541 bilhões, a maior desde 2014 (VALOR, 04/01/2017).
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Poupança teve pior resultado da história em 2016

A caderneta de poupança fechou 2016 com perda líquida de 40,702 bilhões de reais, segundo 
pior resultado da série histórica do Banco Central iniciada em 1995, em meio a mais um ano 
de forte recessão econômica. Só em dezembro, tradicionalmente positivo por conta do 
pagamento do 13º salário, a poupança registrou captação líquida de 10,669 bilhões de reais, 
informou o BC. O recorde de perdas foi em 2015, com saídas líquidas de 53,568 bilhões de 
reais da poupança. Em todo ano de 2016, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE) sofreu perda líquida de 31,223 bilhões de reais, enquanto na poupança rural o saldo 
ficou negativo em 9,479 bilhões de reais. Em dezembro, houve captação líquida de 9,001 
bilhões de reais no SBPE, ao passo que a poupança rural registrou entrada líquida de 1,667 
bilhão de reais (EXAME, 05/01/2017).

Subiu vendas no varejo em novembro

As vendas no varejo do Brasil voltaram a subir em novembro e bem acima do esperado, no 
melhor resultado desde meados de 2013, num movimento de antecipação das compras de 
Natal que tende a ser apenas pontual, sem marcar uma retomada na atividade do setor. O 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que em novembro as vendas 
varejistas avançaram 2,0% em relação ao mês anterior, interrompendo quatro meses de 
queda. O resultado é o mais alto desde os ganhos de 2,9% em julho de 2013. Na compa-
ração com um ano antes, as vendas do setor apresentaram perdas de 3,5%. Apesar do dado 
favorável, os últimos anos mostram que, em novembro, os consumidores têm aprovei-
tado as ofertas da “Black Friday” para antecipar as compras de final de ano, com as vendas 
despencando em dezembro. Em 2015 por exemplo, as vendas subiram 0,1% em novembro, 
e recuaram 2,6% no mês seguinte. O varejo restrito mostrou que os setores de Hipermer-
cados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (+0,9%), Outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (+7,2%) e móveis e eletrodomésticos (+2,1%) foram os principais 
responsáveis pelo resultado do mês. Já o varejo ampliado, que inclui veículos e material de 
construção, apresentou avanço nas vendas de 0,6% sobre outubro, graças à alta de 7,2% em 
Materiais de construção (REUTERS, 10/01/2017). 

Volume de serviços cresceu em novembro

O volume de serviços prestados no país teve alta de 0,1% em novembro de 2016, perante o 
mês anterior, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho 
positivo no mês, na série com ajuste sazonal, interrompeu a sequência de três baixas. Em 
outubro, o volume de serviços caiu 2,3%, dado revisado de queda de 2,4%, pior resultado 
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da pesquisa, iniciada em 2012. Na comparação com novembro de 2015, o volume de 
serviços prestados foi 4,6% menor. Nos 11 meses de 2016, os serviços acumularam queda 
de 5%. Em 12 meses, também houve declínio de 5%. Em relação a outubro de 2016, todos 
os segmentos tiveram crescimento: Outros Serviços (3,3%); Transportes, serviços auxiliares 
dos transportes e correio (2,1%); Serviços de informação e comunicação (1,0%); Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (0,8%) e Serviços prestados às famílias 
(0,2%). O agregado especial das Atividades turísticas apresentou avanço de 0,5%. No setor 
de serviços em novembro, 15 unidades da federação apresentaram crescimento e 12, recuo. 
Os maiores crescimentos de volume foram observados na Bahia (5,2%), Amazonas (4,6%) e 
Mato Grosso (2,6%). Já as quedas mais expressivas foram registradas no Tocantins (-15,6%), 
Rondônia (-2,8%) e Santa Catarina (-2,2%) (IBGE, 12/01/2017).

Emplacamentos crescem em dezembro, mas fechou 2016 
em queda

De acordo com o levantamento realizado pela Fenabrave – Federação Nacional da Distri-
buição de Veículos Automotores, os emplacamentos de todos os segmentos somados (auto-
móveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e 
outros veículos) apresentaram queda acumulada de 20,29% em 2016, no comparativo com 
2015. Ao todo, foram emplacadas 3.174.625 unidades em 2016, ante as 3.982.765 regis-
tradas no ano anterior. Na comparação entre dezembro e novembro de 2016, o mercado 
automotivo apresentou alta de 14,32%. Foram emplacadas 298.917 unidades em dezembro, 
contra 261.479 em novembro. Já em relação a dezembro de 2015 (370.939 unidades), houve 
retração de 19,42%. Automóveis e comerciais leves apresentaram retração de 19,8% em 
2016, e a crise se aprofunda na indústria de Caminhões (-29,9%) e Ônibus (-32,9%). Para 
2017 a Fenabrave espera que haja crescimento nos emplacamentos de veículos no país 
(FENABRAVE, 04/01/2017)

Produção industrial brasileira teve leve crescimento em 
novembro

Em novembro de 2016, a produção industrial nacional cresceu 0,2% frente ao mês imediata-
mente anterior (série com ajuste sazonal), após recuar 1,2% em outubro e avançar 0,7% em 
setembro. No confronto com igual mês do ano anterior (série sem ajuste sazonal), o total da 
indústria apontou queda de 1,1% em novembro de 2016, 33ª taxa negativa consecutiva nesse 
tipo de comparação, mas a menos intensa desde março de 2014 (-0,4%). No índice acumulado 
para os 11 meses do ano, o setor industrial recuou 7,1%. O indicador acumulado nos últimos 12 
meses, com recuo de 7,5%, reduziu o ritmo de queda frente ao registrado nos meses anteriores. 
Na passagem de outubro para novembro de 2016, 13 dos 24 ramos pesquisados mostraram 
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taxas positivas, com destaque para o avanço de 6,1% registrado por veículos automotores, 
reboques e carrocerias. Outras contribuições positivas relevantes sobre o total nacional vieram 
de indústrias extrativas (1,5%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 
(6,6%), de máquinas e equipamentos (2,4%), de confecção de artigos do vestuário e acessórios 
(4,4%), de produtos de minerais não-metálicos (2,2%) e de produtos de borracha e de material 
plástico (2,2%). Em sentido contrário, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustí-
veis recuou 3,3%. Outros impactos negativos importantes foram observados nos setores de 
perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-1,8%), de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (-3,1%), de outros equipamentos de transporte (-5,7%), de produtos alimen-
tícios (-0,3%) e de produtos de metal (-1,6%) (IBGE, 05/01/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Desempenho positivo dos países desenvolvidos impul-
sionou alta do índice PMI global em dezembro 

O índice de atividade da indústria global (PMI global) registrou alta, passando de 52,4 para 
52,7 pontos entre novembro e dezembro, sugerindo uma aceleração do ritmo da atividade 
industrial no período (lembrando que valores acima de 50 pontos indicam crescimento da 
atividade industrial). A elevação do índice refletiu o desempenho positivo principalmente 
dos países desenvolvidos. Merece destaque a expansão do índice ISM da indústria de trans-
formação dos EUA, de 1,5 ponto em dezembro, impulsionada majoritariamente pelo aumento 
de 7,2 pontos do índice de novos pedidos. No mesmo sentido, Reino Unido e Área do Euro 
apresentam altas de 2,5 e 1,2 pontos, respectivamente. Já os países emergentes registraram 
queda no indicador agregado no período. O resultado negativo reflete a combinação dos 
recuos dos índices de Turquia e Índia, que caíram 1,1 e 2,7 pontos, respectivamente, além da 
queda do índice da China, de 0,3 ponto (ECONOMIA EM DIA, 04/01/2017).

Atividade industrial americana alcançou em dezembro o 
maior nível em 2 anos

A atividade industrial nos Estados Unidos atingiu no último mês de 2016 o nível mais alto 
em dois anos, com avanço nas novas encomendas e na produção. O Instituto de Gestão da 
Oferta (ISM, na sigla em inglês) apontou que o índice que mede o desempenho da indústria 
foi a 54,7 em dezembro, superando os 53,2 de novembro e a melhor leitura desde o fim 
de 2014. Marcas acima de 50 indicam crescimento. O índice de novas encomendas regis-
trou 60,2 no mês final de 2016 e o de produção, 60,3, evidências de uma demanda maior 
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por bens. O índice de emprego ficou em 53,1. Das 18 indústrias avaliadas na pesquisa, 11 
apontaram crescimento em dezembro de 2016, incluindo maquinário, metais e petróleo e 
produtos de carvão (VALOR, 03/01/2017).

Crescimento das empresas na Zona do Euro tem ritmo forte 
em mais de cinco anos

A atividade empresarial na  zona do euro  encerrou 2016 no ritmo mais rápido em cinco 
anos e meio, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), 
uma vez que a moeda mais fraca impulsionou a demanda em dezembro. O índice PMI 
Composto final do IHS Markit para a zona do euro subiu a 54,4 em dezembro ante 53,9 em 
novembro, contra medição preliminar de 53,9 e no nível mais alto desde maio de 2011. O 
índice permanece desde meados de 2013 acima da marca de 50 que divide crescimento de 
contração. O PMI para o dominante setor de serviços caiu para 53,7 de 53,8 em novembro, 
mas ficou bem acima da preliminar de 53,1. As indústrias tiveram em dezembro o melhor 
mês em mais de cinco anos, segundo pesquisa a divulgada. O economista-chefe do IHS 
Markit, Chris Williamson informou que os dados indicam um crescimento econômico no 
quarto trimestre de 0,4 por cento (EXAME, 04/01/2017).

Preços ao consumidor na Zona do Euro fecharam 2016 
acima do esperado

Os  preços ao consumidor  da zona do euro subiram mais rápido do que o esperado em 
dezembro, segundo estimativa da agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, 
impulsionados principalmente pelos maiores custos de energia, alimentos, álcool, tabaco 
e serviços. A Eurostat informou que os preços nos 19 países que usam o euro subiram 1,1% 
na comparação anual no mês passado, uma aceleração ante as altas de 0,6% em novembro 
e de 0,5% em outubro. O Banco Central Europeu (BCE) quer manter a inflação abaixo, mas 
perto de 2% e tem comprado 60 bilhões de euros em títulos da zona do euro por mês para 
injetar mais dinheiro no sistema bancário e estimular a alta dos preços. A Eurostat estimou 
que os preços da energia saltaram 2,5% na comparação anual em dezembro, o primeiro 
aumento em mais de um ano, enquanto os preços dos alimentos, álcool e tabaco aumen-
taram 1,2%. Os preços de serviços também avançaram 1,2% (EXAME, 04/01/2017).
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PIB da Alemanha apresenta maior taxa em 5 anos

A economia da Alemanha cresceu 1,9% em 2016, taxa mais forte em cinco anos e uma melhora 
em relação ao ano anterior, apontou a estimativa preliminar da Agência Federal de Estatís-
ticas. A maior economia da Europa está se beneficiando do aumento do consumo privado e 
dos gastos estatais com refugiados, compensando uma contribuição mais fraca do comércio 
em meio à demanda fraca de importantes parceiros comerciais e mercados emergentes. 
Economistas consultados pela Reuters esperavam crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 1,8% para 2016 após expansão de 1,7% no ano anterior (EXAME, 12/01/2017).

Preços ao produtor na China seguiram pressionados em 
dezembro de 2016

Refletindo a depreciação da moeda chinesa e a alta dos preços de commodities, a inflação no 
atacado na China vem acelerando nos últimos meses. O índice de preços ao produtor regis-
trou elevação interanual de 5,5% em dezembro, ficando acima da alta esperada de 4,6%, e 
acelerando em relação a novembro, quando tinha subido 3,3%. O índice de preços ao consu-
midor, por sua vez, avançou 2,1% em dezembro na comparação com mesmo período do ano 
anterior, levemente abaixo do registrado em novembro (2,3%). Para tanto, os preços de 
alimentos desaceleraram de uma alta interanual de 4,0% em novembro para outra de 2,4% 
em dezembro; ao mesmo tempo, os preços não ligados à alimentação aceleraram de uma 
elevação de 1,8% para outra de 2,0% no mesmo período (ECONOMIA EM DIA, 10/01/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 13 
de janeiro, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 6,38% para 4,80%. Para 
2018, a previsão passou de 4,87 para 4,50%%. Em relação ao comportamento do PIB no 
ano corrente, o mercado financeiro passou a previsão -3,49% para crescimento de 0,50%. 
Em 2018, a estimativa de crescimento passou de 0,50% para 2,20%. As expectativas do 
mercado, para a primeira quinzena de janeiro de 2017, podem ser visualizadas nos dados do 
Relatório Focus, em parte, apresentadas na TABELA
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

30 dez. 13 jan. Comportamento 9 dez. 30 dez. Comportamento

IPCA (%) 6,38 4,80 ▼ 4,87 4,50 ▼
IGP-M (%) - 5,35 - 5,08 4,80 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) - 3,36 - 3,40 3,45 ▲
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) - 9,75 - 10,25 9,50 ▼
PIB (% do crescimento) -3,49 0,50 ▲ 0,50 2,20 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) -6,58 1,00 ▲ 0,88 2,10 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -20,35 -26,25 ▼ -25,35 -35,00 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 47,10 46,00 ▼ 46,98 40,75 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 69,00 70,00 ▲ 70,00 71,10 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 30/12/2016.


