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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na primeira 
quinzena de outubro são: desaceleração do IPCA e do IGP-DI; queda 
na produção industrial; recuo na produção de veículos; redução 
do consumo de energia elétrica; superávit na balança comercial; 
queda na previsão de safra de grãos; população desempregada e 
subocupada atingiu 16% no 2º trimestre; aumento dos preços de 
imóveis residenciais no Brasil; Petrobras reduz preço do diesel e da 
gasolina nas refi narias.
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: estimativa de 
melhora gradual na economia mundial; recorde no endividamento 
mundial; expectativas de aumento dos juros americanos; aumento do 
défi cit comercial dos Estados Unidos; elevação da produção industrial 
na Zona do Euro; aumento dos preços ao produtor na China.

IPCA desacelerou apresentando menor taxa para 
setembro desde 1998

A infl ação ofi cial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desacelerou 
pelo segundo mês seguido, fi cando em 0,08% em setembro, informou o IBGE. A taxa é a menor 
para o mês desde 1998, quando registrou defl ação de 0,22%. Considerando todos os meses, o 
IPCA de setembro é o menor desde julho de 2014, quando o índice fi cou em 0,01%. Analistas 
esperavam 0,19% – bem abaixo do 0,44% de agosto e do 0,54% de setembro de 2015. Nos 
doze meses encerrados em setembro, a infl ação fi cou em 8,48%. Nos nove primeiros meses 
de 2016, a alta acumulada é de 5,51%. A principal causa do alívio de preços em setembro foi a 
defl ação de 0,29% dos alimentos, a maior queda entre os grupos acompanhados pelo IBGE. O 
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maior impacto veio do leite, que vinha sendo um dos vilões da infl ação desde o início do ano. 
Os preços do produto caíram 7,89%, contribuindo com -0,10 ponto percentual sobre o resul-
tado do mês, o mais expressivo impacto para baixo no índice (O GLOBO, 07/10/2016)

IGP-DI desacelerou em setembro

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) desacelerou com força a alta para 
apenas 0,03% em setembro, contra 0,43% em agosto, diante da forte queda dos produtos 
agropecuários no atacado e do alívio nos preços ao consumidor. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA-DI) caiu 0,03% em setembro depois de subir 0,50% em agosto. O índice 
responde por 60% do IGP-DI. No IPA, os preços dos produtos agropecuários tiveram queda 
de 1,56% no período, conta avanço de 0,88% em agosto. Já o Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC-DI) mostrou desaceleração da alta a 0,07% no mês, após subir 0,32% em agosto. 
O IPC-DI mede a evolução dos preços às famílias com renda entre um e 33 salários mínimos 
mensais e corresponde a 30% do IGP-DI. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI), 
por sua vez, subiu 0,33 por cento em setembro, sobre 0,29% no mês anterior. O índice repre-
senta 10% do IGP-DI. O IGP-DI é usado como referência para correções de preços e valores 
contratuais. Também é diretamente empregado no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) e 
das contas nacionais em geral (REUTERS, 07/10/2016).

Queda na produção industrial

A produção industrial caiu 3,8% em agosto de 2016 frente ao mês imediatamente anterior 
(série com ajuste sazonal), interrompendo cinco meses de resultados positivos consecutivos 
nesse tipo de comparação, período em que acumulou expansão de 3,7%. Foi a queda mais 
intensa desde janeiro de 2012 (-4,9%) nesta comparação. Já no confronto com agosto de 
2015 (série sem ajuste sazonal), o total da indústria apontou queda de 5,2% em agosto de 
2016, trigésima taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação, mas a menos intensa 
desde junho de 2015 (-2,6%). No acumulado dos oito primeiros meses do ano, a indústria 
registrou queda de 8,2%. Entretanto, houve ligeira redução na magnitude de queda frente ao 
resultado do primeiro semestre do ano (-9,1%). A taxa anualizada, indicador acumulado nos 
últimos 12 meses, com a queda de 9,3% em agosto de 2016, reduziu ligeiramente o ritmo 
de perda frente ao registrado em junho (-9,8%) e julho (-9,6%). O setor industrial, em agosto 
de 2016, volta a mostrar um quadro de menor ritmo produtivo, com perfi l disseminado de 
taxas negativas, já que três das quatro grandes categorias econômicas e 21 das 24 atividades 
apontaram redução na produção. Com o resultado desse mês, o total da indústria encontra-se 
21,3% abaixo do nível recorde alcançado em junho de 2013 (IBGE, 04/10/2016).
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Produção de veículos recuou em setembro

A indústria automobilística continua a dar sinais da crise na qual mergulhou há meses. Em 
setembro, foram produzidos 170,8 mil veículos, o que representou uma queda de 2,2% na 
comparação com o mesmo mês de 2015. No acumulado do ano, o recuo foi ainda maior. De 
janeiro a setembro, saíram das fábricas instaladas no Brasil 1,5 milhão de unidades, retração 
de 18,5% em relação aos nove meses de 2015 (VALOR, 06/10/2016).

Queda no consumo de energia elétrica

O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 0,7% em agosto ante o mesmo mês de 2015, 
atingindo 37.467 gigawatts-hora (GWh), informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
vinculada ao governo federal. No ano, houve uma queda de 1,3% no consumo de energia, 
alcançando 305.975 GWh consumidos até o mês de agosto, ante consumo de 309.864 no 
mesmo período no ano de 2015 (REUTERS, 04/10/2016).

Superávit na balança comercial

As exportações brasileiras superaram as importações, resultando em superávit da balança 
comercial brasileira de US$ 36,17 bilhões no acumulado deste ano até setembro informou o 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Em setembro, o saldo positivo 
(exportações menos importações) somou US$ 3,803 bilhões, o que representa uma queda 
de 8,1% na comparação com o mês anterior, quando o superávit foi de US$ 4,14 bilhões. Na 
comparação com setembro de 2015 (US$ 2,94 bilhões), entretanto, o saldo da balança registrou 
alta de 29,1%. Trata-se também do melhor resultado de superávit para meses de setembro 
desde 2006 (US$ 4,46 bilhões). Na parcial de 2016 até o fi nal de setembro, as exportações 
somaram US$ 139,3 bilhões, com média diária de US$ 737 milhões. As importações, por sua 
vez, somaram US$ 103,1 bilhões, ou US$ 546 milhões por dia útil (GLOBO, 03/10/2016).

Previsão de safra de grãos é menor que a de 2015

A nona estimativa de 2016 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas tota-
lizou 183,9 milhões de toneladas, 12,3% inferior à obtida em 2015 (209,6 milhões de tone-
ladas). Em termos absolutos são 25,7 milhões de toneladas a menos em relação à produção 
obtida na safra anterior. Na comparação com a avaliação de agosto a queda é de 1,2%, uma 
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redução de 2,2 milhões de toneladas. A área a ser colhida é de 57,1 milhões de hectares, 
0,7% menor que a do ano anterior (57,5 milhões de hectares), tendo uma redução de 0,4% 
em setembro, o que representa 236.580 hectares. Arroz, milho e soja são os três principais 
produtos deste grupo, que, somados, representaram 92,6% da estimativa da produção e 
responderam por 87,9% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve acréscimo 
de 2,8% na área da soja e reduções de 1,3% na área do milho e de 9,7% na área de arroz. No 
que se refere à produção, as avaliações foram negativas em 1,4% para a soja, em 14,9% para 
o arroz e em 25,2% para o milho, quando comparadas a 2015. A participação da Bahia é de 
3,0%, na produção de setembro (IBGE, 06/10/2016).

População desempregada e subocupada atingiu 16% no 
2º trimestre

A taxa combinada da população desempregada e subocupada por insufi ciência de horas 
trabalhadas alcançou 16% no segundo trimestre deste ano, o que representa 16,4 milhões 
de pessoas, de acordo com novos indicadores sobre o mercado de trabalho divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). Nos primeiros três meses do ano, a taxa 
estava em 15%. Os dados mais detalhados também revelaram que, no segundo trimestre, o 
país tinha 11,6 milhões de desempregados; 6,2 milhões que gostariam de trabalhar, mas não 
estavam disponíveis por razões como doença, gravidez, entre outras; e 4,8 milhões de profi s-
sionais estavam subocupados. Segundo o IBGE, a soma de desempregados, subocupados 
por insufi ciência de horas e força de trabalho potencial totaliza 22,7 milhões de pessoas no 
segundo trimestre, o equivalente a 13,6% do total de pessoas em idade de trabalhar (166,3 
milhões de pessoas com 14 anos ou mais de idade). A taxa composta de subutilização da 
força de trabalho foi estimada em 20,9%. Os números mais recentes da Pnad Contínua do 
IBGE sobre o mercado de trabalho revelam que no trimestre encerrado em agosto a taxa de 
desemprego estava em 11,8%, a mais alta da série iniciada em 2012, e afetava cerca de 12 
milhões de brasileiros (REUTERS, 13/10/2016).

Preços de imóveis residenciais no Brasil sobem menos 
que a infl ação em setembro

O preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais a venda em 20 cidades brasileiras 
subiu 0,12% em setembro ante agosto, maior alta em 14 meses, de acordo com o índice FipeZap 
Ampliado. O aumento médio, contudo, fi cou abaixo da infl ação esperada para setembro, de 0,24%, 
considerando a mediana das projeções para o IPCA na pesquisa Focus do Banco Central. Apenas 
oito das cidades pesquisadas o acréscimo em setembro superou a infl ação esperada para o mês 
– Belo Horizonte (+0,45%), Salvador (+0,38%), Recife (+0,52%), Porto Alegre (+0,47%), Curitiba 
(+0,75%), Florianópolis (+0,29%), São Caetano do Sul (+0,36%) e Santos (+0,32%). Na outra ponta, 
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oito cidades tiveram recuo nominal do preço do metro quadrado, entre elas São Paulo (-0,01%), 
Distrito Federal (-0,19%) e Goiânia (-0,31%). No acumulado do ano até setembro, o índice subiu 
0,27%, em relação a infl ação projetada para o período de 5,91%, com queda nominal nos preços 
de cinco das 20 cidades pesquisadas. Em 12 meses, houve alta nominal foi 0,22% e queda real 
7,88%, uma vez que a infl ação esperada para o período é de 8,79% (REUTERS, 05/10/2016).

Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina nas refi narias 

A Petrobras anunciou uma redução de 2,7% nos preços do diesel e de 3,2% para a gasolina 
nas refi narias. Os novos valores entram em vigor a partir do dia 15/10/2016. Em comunicado 
em que apresenta a sua nova política de preços, a estatal informa que as revisões feitas nas 
refi narias podem ou não se refl etir no preço fi nal ao consumidor. Isso dependerá de repasses 
feitos por outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente distribuidoras e postos 
de combustíveis. A estimativa é que o diesel recue 1,8%, o equivalente a R$ 0,05 centavos 
por litro e a gasolina pode cair 1,4%, também R$ 0,05 centavos por litro, caso a totalidade 
do reajuste nas refi narias seja repassada aos consumidores nos postos. Segundo a estatal, 
a decisão levou em conta o crescente volume de importações, o que reduz a participação 
de mercado da Petrobras. Além disso, levou em consideração também a sazonalidade do 
mercado mundial de petróleo e derivados (VALOR, 14/10/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

FMI estima melhora gradual na economia mundial

A economia global deve registrar um crescimento contido este ano e uma recuperação gradual 
no próximo, segundo as novas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), que apontam 
expansão de 3,1% em 2016 e 3,4% em 2017. Os números não sofreram revisão em relação às 
projeções anteriores, divulgadas em julho, mas houve piora nas perspectivas para as econo-
mias avançadas. No relatório trimestral do Fundo sobre a economia mundial, a projeção de alta 
do Produto Interno Bruto (PIB) dos países avançados para 2016 caiu de 1,8% para 1,6%, com o 
crescimento menor que o esperado nos Estados Unidos e na sequência do plebiscito do Reino 
Unido para sair da União Europeia (UE). Para 2017, o FMI projeta uma recuperação, mas, a longo 
prazo, as perspectivas para as economias avançadas permanecem fracas dados os problemas 
demográfi cos e o lento crescimento da produtividade. Nos países emergentes e em desenvol-
vimento, o FMI prevê um crescimento maior, de 4,2% neste ano e 4,6% no ano que vem. A 
projeção de 2016 foi revisada para cima em 0,1 ponto percentual (AGÊNCIA CMA, 04/10/2016).
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Endividamento mundial atingiu nível recorde

A dívida mundial pública e privada alcançou um valor sem precedentes, a ponto de ser mais 
do que duas vezes superior à riqueza gerada no mundo, informou o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). Sem contar o setor fi nanceiro, o endividamento global no fi nal de 2015 chegou 
a 152 bilhões de dólares, ou seja, 255% do Produto Interno Bruto (PIB) nominal mundial, 
segundo um relatório publicado pelo FMI. Este aumento do endividamento corresponde 
principalmente ao setor privado, que aproveitou completamente a “era do dinheiro barato”, 
alimentado pelas políticas monetárias ultra-complacentes dos grandes bancos centrais. 
Os países viram aumentar sua dívida pública e sofre também com a conjuntura econômica 
morosa que os impede reduzir essa carga, comentou o FMI. A dívida do Japão alcançará 250% 
de seu PIB neste ano, a da Grécia 183%, enquanto a da França chegará a 100%, segundo as 
novas projeções do organismo (EXAME, 05/10/2016).

Fed está próximo de subir juros nos EUA

Vários membros votantes formuladores de política do Federal Reserve acreditam que um 
aumento da taxa de juros seria justifi cado “relativamente em breve” se a economia dos 
Estados Unidos continuar a se fortalecer, segundo a ata da reunião de setembro do banco 
central dos EUA. A ata da reunião dos dias 20 e 21 de setembro, em que o Fed manteve 
as taxas estáveis, também mostrou o tamanho da divisão na instituição sobre o momento 
certo. Dezessete integrantes participaram da reunião de política de setembro, sendo dez com 
direito a voto. No documento, os membros votantes e o grupo mais amplo estavam divididos 
sobre quanto tempo eles devem permitir que o mercado de trabalho e a infl ação melhorem 
antes de aumentar as taxas. Três membros votantes da comissão de fi xação de taxas discor-
daram da declaração de política de setembro em favor de um aumento imediato, na primeira 
vez desde 2011 que muitos tomaram tais posições na mesma direção em uma única reunião. 
Embora os formuladores de políticas do Fed discordem sobre se a taxa de infl ação atual de 
1,7% é sufi cientemente próxima do seu objetivo de 2%, muitos membros votantes obser-
varam que “houve poucos sinais de pressões infl acionárias emergentes”. Desde a reunião, a 
presidente Janet Yellen e vários outros formuladores de políticas do Fed disseram esperar 
uma alta das taxas no fi nal do ano, caso o mercado de trabalho e a infl ação continuem a 
melhorar (GLOBO, 12/10/2016).

Aumento do défi cit comercial dos Estados Unidos

O défi cit comercial dos Estados Unidos subiu 3% em agosto até os US$ 40,7 bilhões após ter 
caído até os US$ 39,5 bilhões em julho, informou o Departamento de Comércio. O aumento 
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se manteve em linha com o esperado pelos analistas, que antecipavam um saldo comercial 
negativo entre US$ 37 e 44 bilhões para o mês de agosto. Em agosto, as importações aumen-
taram 1,2% e somaram US$ 228,5 bilhões, enquanto as exportações cresceram 0,8% para fi car 
em US$ 187,8 bilhões, segundo o relatório. Nesse sentido, segundo o governo, as importações 
alcançaram seu nível mais alto desde setembro de 2015, enquanto o número de exportações 
foi o mais alto desde julho do ano passado. O défi cit comercial dos Estados Unidos com a China 
aumentou 2,6% até os  US$ 33,8 bilhões devido sobretudo às compras de produtos eletrônicos 
e bens de consumo. Enquanto isso, o défi cit com o México também cresceu e fi cou em US$ 5,27 
bilhões, um número superior aos US$ 4,7 bilhões do mês anterior. Por sua vez, o défi cit com a 
União Europeia cresceu 1,2% até os US$ 13,8 bilhões (EXAME, 05/10/2016).

Área do Euro apresenta elevação da produção industrial

A produção industrial aumentou 1,8% em agosto quer na zona euro, quer no conjunto 
dos Estados-membros da União Europeia (UE), face ao mês homólogo de 2015, segundo o 
Eurostat. Também comparada a julho, a produção industrial cresceu: 1,6% na zona euro e 
1,4% na UE. Em termos homólogos, as maiores subidas na produção industrial foram regis-
tradas na República Checa (7,7%), na Eslovénia (5,9%) e na Polónia (5,1%) e as quebras 
mais acentuadas observaram-se na Irlanda (-8,5%), na Suécia (-6,2%) e em Malta (-3,9%). 
Segundo o gabinete ofi cial de estatísticas da UE, em relação a julho, o indicador teve as 
maiores subidas na República Checa (12,1%), na Holanda (4,4%) e na Alemanha (3,1%) e 
as quebras mais marcantes na Irlanda (-13,4%), na Finlândia (-3,5%) e na Suécia (-2,9%). 
Em Portugal, a produção industrial avançou 1,7% na comparação homóloga e 0,5% na 
variação em cadeia (ECONOMIA AO MINUTO, 12/10/2016).

Preços ao produtor na China subiu pela primeira vez em 
quase cinco anos

Os preços ao produtor na China subiram inesperadamente em setembro pela primeira vez 
em quase cinco anos devido aos preços mais altos das commodities, em uma boa notícia 
para o governo no momento em que busca reduzir a crescente dívida corporativa. Os dados 
ofi ciais de infl ação também mostraram aceleração da alta dos preços ao consumidor. Os 
preços ao produtor avançaram 0,1% na comparação com o ano anterior, informou a Agência 
Nacional de Estatísticas. Os preços ao produtor na China têm caído desde março de 2012, 
e mais de quatro anos de defl ação têm apertado o fl uxo de caixa das companhias indus-
triais. Um boom de construção, alimentado por gastos do governo em infraestrutura e alta 
do setor imobiliário, tem ajudado a elevar os preços de materiais de construção, de aço 
a cobre, nos últimos meses. A infl ação ao consumidor também acelerou mais do que o 
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esperado, para 1,9% em setembro sobre o ano anterior, devido principalmente aos preços 
mais altos dos alimentos (3,2%) (REUTERS, 14/10/2015).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 14 de 
outubro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 caiu de 7,04% para 7,01%. Para 2017, a 
previsão caiu de 5,06% para 5,04%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, 
o mercado fi nanceiro passou a previsão de -3,15% para -3,19%. Em 2017, a estimativa de 
crescimento permaneceu em 1,30%. As expectativas do mercado, para a primeira quinzena 
de outubro de 2016, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apre-
sentadas na TABELA 1.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2016 2017

07/10 14/10 Comportamento 07/10 14/10 Comportamento

IPCA (%) 7,04 7,01 ▼ 5,06 5,04 ▼
IGP-M (%) 7,91 7,75 ▼ 5,50 5,46 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,44 3,43 ▼ 3,36 3,36 =
Meta Taxa Selic – � m do período (% a.a.) 13,75 13,50 ▼ 11,00 11,00 =
PIB (% do crescimento) -3,15 -3,19 ▼ 1,30 1,30 =
Produção Industrial (% do crescimento) -5,96 -6,00 ▼ 1,11 1,11 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -17,10 -17,10 =                                                                           -25,00 -24,80 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 49,18 49,00 ▼ 45,00 45,00 =
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 65,00 65,45 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 23/9/2016.


