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INTRODUÇÃO

A conjuntura econômica nacional, na primeira quinzena de setembro 
destaca: manutenção da taxa de juros básicos em 14,25% a.a.; redução 
do Risco Brasil; aceleração do IGP-DI; desaceleração do IPCA; queda 
na safra agrícola; aumento na produção industrial nacional; expansão 
da produção de petróleo; recuo das vendas no varejo; superávit da 
balança comercial brasileira; queda nos preços das commodities; 
Sobradinho está perto de entrar no volume morto. 
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: reunião do G-20 
reconheceu fraco crescimento da economia global; bolsas da Europa 
fecham em queda, pressionadas por recuo do petróleo; queda das 
reservas cambiais e das exportações chinesas; revisão do PIB japonês.

Copom mantém taxa de juros básicos em 14,25% a.a.

Pela nona vez seguida, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu 
manter os juros básicos da economia em 14,25% ao ano - o maior patamar em dez anos. 
Segundo nota do Copom, “O conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião 
do Copom mostra evidências de que a economia brasileira tenha se estabilizado recente-
mente e sinais de possível retomada gradual da atividade econômica. A economia segue 
operando com alto nível de ociosidade”. “No âmbito externo, o cenário ainda apresenta inter-
regno benigno para economias emergentes. No entanto, as incertezas sobre o crescimento 
da economia global e, especialmente, sobre a normalização das condições monetárias nos 
EUA persistem; a inflação corrente segue pressionada, em parte em decorrência de preços de 
alimentos, e vem recuando em ritmo mais lento que o esperado”, acrescentou o BC (GLOBO, 
31/08/2016).
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Risco Brasil é o menor desde junho de 2015

O Risco Brasil medido pelo indicador CDS (Credit Default Swap) - um tipo de seguro contra 
calote - está no menor patamar desde 19 de junho de 2015, quando fechou em 242,84 pontos 
base. De acordo com fontes que operam no mercado de dívida externo, o CDS de cinco anos 
do Brasil atingiu 245,8 pontos, representando uma queda de 2,8%, ou sete pontos porcen-
tuais em relação ao encerramento do mercado no dia 06/09. O juro negativo na Europa e a 
contínua percepção de incerteza quanto ao aperto no juro americano seguem motivando 
investidores a adquirir títulos de países emergentes, entre os quais o Brasil, que tem sido 
grande beneficiado por esse movimento. O contrato de CDS atravessou o patamar de 300 
pontos em 11 de julho e cede desde então. Em setembro de 2015, o CDS atingiu o maior nível 
recente, 539,40 pontos base (EXAME, 08/09/2016).

IGP-DI acelerou em setembro 

O IGP-DI apresentou alta de 0,43% em setembro, de acordo com os dados divulgados pela 
FGV. O resultado marcou aceleração do indicador em relação ao mês passado, quando havia 
caído 0,39%. O movimento refletiu o fim da deflação do IPA agropecuário, que passou de uma 
queda de 2,88% para uma elevação de 0,88%. No mesmo sentido, o IPA industrial acelerou 
no período, saindo de um recuo de 0,30% para um crescimento de 0,34%. Já o IPC mostrou 
menor ritmo de expansão, com alta de 0,32% (ante 0,37%). Por fim, o INCC também desace-
lerou entre agosto e setembro, ao oscilar de uma expansão de 0,49% para outra de 0,29%. 
Espera-se que o próximo indicador a ser divulgado (IGP-10) continue registrando alta em 
torno de 0,45%, ainda impulsionado pelos IPAs agropecuário e industrial (FGV, 08/09/2016).

IPCA desacelerou em agosto

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,44% em agosto, 
após subir 0,52% em julho, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Mas apesar da folga na comparação mensal, essa é a taxa mais 
alta para meses de agosto desde 2007, quando o IPCA subiu 0,47%. Além disso, a alta acumu-
lada em 12 meses até agosto aumentou para 8,97%, contra 8,74% no período até julho, 
muito acima do teto da meta  – de 4,5% pelo IPCA, com margem de dois pontos percentuais 
para mais ou menos. O resultado de agosto se deveu principalmente ao grupo Alimentação e 
Bebidas, cujos preços subiram 0,30% no mês passado, após alta de 1,32% em julho. Salvador 
apresentou variação de 0,08%, desacelerando de uma alta de 0,92% apresentada no mês 
anterior (REUTERS, 09/09/2016).
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IBGE prevê safra menor para soja, arroz e milho

A oitava estimativa de 2016 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas 
(algodão herbáceo, amendoim, arroz, feijão, mamona, milho, soja, aveia, centeio, cevada, 
girassol, sorgo, trigo e triticale) totalizou 186,1 milhões de toneladas, 11,1% inferior à obtida 
em 2015 (209,4 milhões de toneladas). A estimativa da área a ser colhida (57,4 milhões 
de hectares) apresentou redução de 0,4% frente à área colhida em 2015 (57,6 milhões de 
hectares). Em comparação com a estimativa de julho, a produção mostrou queda de 1,5% 
e a área decresceu 226,8 mil hectares. O arroz, o milho e a soja, somados, representaram 
92,6% da estimativa da produção e responderam por 87,8% da área a ser colhida. Em relação 
ao ano anterior, houve acréscimo de 3,0% na área colhida da soja e reduções na área do 
milho (-1,3%) e arroz (-9,8%). No que se refere à produção, a estimativa aponta quedas de 
0,8% para a soja, 14,9% para o arroz e de 23,4% para o milho. Entre as Grandes Regiões, 
o volume da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas apresentou a seguinte distri-
buição: Centro-Oeste, 76,5 milhões de toneladas; Sul, 73,3 milhões de toneladas; Sudeste, 
19,7 milhões de toneladas; Nordeste, 10,3 milhões de toneladas e Norte, 6,3 milhões de 
toneladas. Comparativamente à safra passada, foi constatado incremento de 2,3% na Região 
Sudeste e decréscimos de 17,9% na Região Norte, de 38,1% na Região Nordeste, de 14,9% 
na Região Centro-Oeste e de 3,5% na Região Sul (IBGE, 06/09/2016).

Produção industrial brasileira apresenta a quinta taxa 
positiva consecutiva 

A produção industrial variou 0,1% em julho de 2016 frente ao mês imediatamente anterior 
na série sem ajuste sazonal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
quinto resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação, acumulando crescimento 
de 3,7% nesse período. Mesmo com o comportamento positivo observado nos últimos cinco 
meses, a indústria recuperou apenas parte da perda registrada ao longo de 2015 e ainda se 
encontra 18,2% abaixo do nível recorde alcançado em junho de 2013. Já no confronto com 
o mesmo mês do ano anterior, a indústria recuou 6,6% (série sem ajuste sazonal), 29ª taxa 
negativa consecutiva nesse tipo de comparação e mais intensa do que a observada no mês 
anterior (-5,8%). O índice também foi negativo no acumulado dos sete primeiros meses do 
ano, com redução de 8,7% em 2016. 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 9,6% em julho de 2016, reduziu ligeira-
mente o ritmo de perda frente ao registrado em junho (-9,8%) (IBGE, 02/09/2016).
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Produção industrial cresce em seis dos 14 locais pesqui-
sados em julho

A produção da indústria subiu em seis de 14 locais pesquisados em julho, na comparação 
com um mês antes, mostrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média, 
a produção nacional subiu 0,1% no comparativo mensal.  Entre junho e julho, foram apuradas 
altas da atividade industrial em Pernambuco (3,9%), Paraná (2,6%), Espírito Santo (2,3%), 
Minas Gerais (1,1%) e Ceará (0,4%). A atividade em São Paulo, que responde por cerca de um 
terço do parque industrial do país, avançou 1,6%. Em contrapartida, a maior queda regional 
foi registrada na produção industrial da Bahia (-11,2%). Outras quedas foram observadas em 
Santa Catarina (-3,1%), Rio Grande do Sul (-2,8%), Rio de Janeiro (-2,3%), região Nordeste 
(-2,1%) e Pará (-2,0%). O IBGE apurou, ainda, que a atividade industrial de Amazonas e de 
Goiás ficou estável entre junho e julho (VALOR, 09/09/2016).

Produção de petróleo bate recorde no Brasil

A produção de petróleo no Brasil em agosto bateu recorde histórico, atingindo média de 2,22 
milhões de barris por dia, ante 2,196 milhões em julho, informou a Petrobrás. A produção 
total de petróleo e gás natural da companhia em agosto foi de 2,84 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed), sendo 2,72 milhões de boed produzidos no Brasil e 0,12 milhão 
de boed no exterior. A produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras na camada 
pré-sal, incluindo parcela própria e dos parceiros, cresceu 4,0% em agosto ante o mês anterior, 
alcançando novo recorde mensal, no valor de 1,36 milhão de boed (REUTERS, 12/09/2016).

Queda nas vendas no varejo

O volume de vendas no varejo caiu 0,3% em julho, invertendo a direção tomada um mês antes, 
quando avançou 0,3%, mostrou pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), já descontados os efeitos sazonais. Com o resultado, o comércio acumula 
retração de 6,7% nos sete primeiros meses do ano. Em 12 meses, as vendas varejistas 
recuaram 6,8% e apresentou o pior resultado nos últimos 15 anos. Na comparação com julho 
de 2015, o varejo teve baixa de 5,3%, o pior resultado para o mês desde 2001, início da série. 
Quanto à receita nominal do varejo, houve alta de 0,7% entre junho e julho e de 6,7% na 
comparação com o sétimo mês de 2015. No acumulado do ano até julho, a receita nominal 
do comércio subiu 4,9%. No varejo ampliado, que inclui veículos e motos, partes e peças, e 
material de construção, o volume de vendas recuou 0,5% na passagem de junho para julho. 
Foi o pior resultado para o mês desde 2012, quando o tombo foi de 1,6%, e foi influenciado 
pela redução de 2,5% em Material de construção e pela baixa de 0,3% em Veículos e motos, 
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partes e peças. Ante julho de 2015, o volume de vendas do varejo ampliado caiu 10,2%, 
também recorde negativo da série. De janeiro a julho, o varejo ampliado perdeu 9,4% e, em 
12 meses, 10,3%. Já a receita nominal do varejo ampliado avançou 0,7% no mês de julho, 
mas cedeu 1,3% perante julho de 2015. A receita do varejo ampliado teve recuo de 0,8% 
no acumulado de 2016 até julho. A Bahia teve a quinta maior participação na composição da 
taxa quando comparada ao mesmo mês do ano anterior (-13,4%) (VALOR, 13/09/2016).

Superávit na balança comercial

O saldo da balança comercial brasileira chegou a um superávit de US$ 4,140 bilhões em 
agosto, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério de Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços. Para tanto, as exportações somaram US$16,989 bilhões e as importações, US$ 
12,849 bilhões. Na comparação com as médias diárias de agosto do ano passado, os embar-
ques aumentaram 0,2%, enquanto as compras externas registraram queda de 8,3%. Esse 
resultado é explicado pelo aumento em valor das exportações de produtos semimanufatu-
rados (13,6%) e manufaturados (7,6%), apesar da contração das exportações de produtos 
básicos, de 9,8%. A redução das importações, por sua vez, foi puxada pela retração das 
compras de todas as principais categorias, com destaque para bens de capital (-31,0%), 
combustíveis e lubrificantes (-15,1%) e bens de consumo (-13,5%) (MInISTéRIO dE IndúS-
TRIA, 02/09/2016).

Queda nos preços das commodities

O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), calculado mensalmente pelo Banco Central (BC), apre-
sentou queda de 2,60%, em agosto comparado a julho deste ano. Em 12 meses encerrados 
em agosto, o índice registrou queda 6,42% e no acumulado do ano, de 12,40%. O IC-Br 
é calculado com base na variação em reais dos preços de produtos primários (commodi-
ties) brasileiros negociados no exterior. O BC observa os produtos que são relevantes para 
a dinâmica dos preços ao consumidor no Brasil. No mês passado, o segmento de energia 
(petróleo, gás natural e carvão) registrou queda de 1,32%, enquanto o de metais (alumínio, 
minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel) subiu 0,16%. O segmento agrope-
cuário (carne de boi, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco) 
registrou queda de 3,34%. O índice internacional de preços de commodities CRB, calculado 
pelo Commodity Research Bureau, registrou queda de 2,52% em agosto e de 8,39%, em 12 
meses (AGÊnCIA BRASIL, 08/09/2016).
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Sobradinho está perto de entrar no volume morto

A grave situação hídrica que atinge o Nordeste tem agravado o volume do segundo maior 
reservatório do país em quantidade de água, a barragem de Sobradinho. Segundo o ministro 
de Minas e Energia, o reservatório deverá atingir seu volume morto até dezembro. Há três 
anos, Sobradinho, localizado nos municípios de Sobradinho e Casa Nova, na Bahia, sofre com 
escassez de água que afeta todo o Rio São Francisco. Em novembro do ano passado, no fim do 
período seco, o reservatório chegou à sua situação mais crítica, com volume de água corres-
pondente a apenas 1,11% de sua capacidade total (CORREIO dA BAHIA, 15/09/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Reunião do G-20 reconheceu fraco crescimento da economia 
global 

A recuperação da economia global vem progredindo, mas o crescimento segue mais fraco do 
que o desejado, segundo a avaliação final dos líderes das 20 maiores economias do mundo, 
reunidos nos dias 4 e 5 de setembro, em Hangzhou na China. Somado a isso, os riscos já conhe-
cidos – volatilidade dos mercados financeiros, flutuação dos preços das commodities, enfra-
quecimento do comércio e dos investimentos e desaceleração da produtividade e do emprego 
em alguns países – foram destacados no comunicado final do encontro. Esse cenário acaba 
se complicando quando se levam em conta as questões geopolíticas, como conflitos, o fluxo 
crescente de refugiados e o terrorismo. Diante disso, as ações do grupo serão baseadas em 
visão, integração, abertura e inclusão, destacando-se a rejeição ao protecionismo, o incentivo 
à inovação, o aumento da sinergia entre as políticas econômicas, entre outros. Houve o reco-
nhecimento de que a política monetária – amplamente utilizada nos últimos anos – sozinha 
não conseguirá conduzir a economia mundial a um crescimento balanceado. Nesse sentido, 
endereçar reformas estruturais e flexibilizar a política fiscal – priorizando investimentos de 
alta qualidade, sem se descuidar dos níveis de endividamento – também devem ser consi-
derados como instrumentos de promoção ao crescimento. O comunicado ainda apontou os 
desafios adicionais à economia mundial vindos da decisão de saída do Reino Unido da União 
Europeia, trouxe à tona questões relacionadas ao excesso de capacidade instalada em alguns 
setores, como o siderúrgico, e reforçou o comprometimento com uma arquitetura financeira 
mais eficiente (ECOnOMIA EM dIA, 06/09/2016).
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Bolsas da Europa fecham em queda, pressionadas por recuo 
do petróleo

Os principais índices acionários da Europa fecharam em queda no dia 13/09 com a maioria 
chegando ao final do pregão nas cotações mínimas do dia. As perdas foram puxadas princi-
palmente pelos preços do petróleo, que reagiram negativamente ao corte das previsões da 
Agência Internacional de Energia (AIE) sobre a demanda global por petróleo em 2016 e 2017. 
O relatório mensal da AIE reduziu a projeção de demanda para 2016 em 100 mil barris por 
dia (bpd), a 1,3 milhão de bpd. Para o ano que vem, a previsão recuou em 200 mil bpd, a 1,2 
milhão de bpd. Com isso, o sentimento de que um excesso de oferta da commodity ainda 
vai persistir por algum tempo e continuar pressionando os preços influenciou nas cotações. 
Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 1,03%, aos 338,72 pontos, com o 
setor de óleo e gás liderando as perdas. O mesmo movimento foi observado no FTSE 100, de 
Londres, que fechou na mínima do dia, aos 6.665,63 pontos, queda de 0,53%. Em Frankfurt, 
o índice DAX encerrou o pregão em queda de 0,43%, aos 10.386,60 pontos, apagando os 
ganhos do início do dia proporcionados pelo índice ZEW de expectativas econômicas, que 
apresentou estabilidade em setembro na comparação com agosto. Com a queda do petróleo 
e a contaminação das praças europeias, Frankfurt passou a cair, com as ações da E.ON lide-
rando as perdas, com recuo de 2,89%. O CAC-40, de Paris, fechou na mínima, aos 4.387,18 
pontos, queda de 1,19%. A AXA e a Vallourec representaram as maiores perdas, com quedas 
de 3,14% e 5,02%, respectivamente. Em Milão, o FTSE Mib também terminou o dia na mínima, 
aos 16.547,75 pontos, queda de 1,74%. O Ibex 35, de Madri, também chegou ao fim do pregão 
na menor cotação, aos 8.724,20 pontos e queda de 1,61%. Já o PSI 20, de Lisboa, foi o único 
- junto com Frankfurt - que não encerrou os negócios na mínima, mas ainda assim fechou em 
queda de 1,62%, aos 4.557,20 pontos (JORnAL dO COMéRCIO, 13/09/2016).

Reservas cambiais da China recuam em agosto 

As reservas cambiais da China, as maiores do mundo, continuaram a cair em agosto, para 3,19 
bilhões de dólares, menos 16.000 milhões do que no mês anterior, informou o Banco do Povo 
da China. Trata-se da segunda queda consecutiva, após ter recuado, em julho, 4.100 milhões 
de dólares, em relação a junho. Em junho, no entanto, as reservas chinesas acumularam o 
equivalente a 13.400 milhões de dólares, interrompendo a tendência de queda registrada 
desde o final do ano passado. A empresa de análise Capital Economics afirmou, numa nota 
enviada aos clientes, que a nova queda nas reservas chinesas deve-se à contínua intervenção 
do banco central nos mercados. O mesmo relatório destacou também que a saída de capital 
da China continua a “ser considerável”, o que antecipa mais pressão sobre o valor do yuan, 
a moeda chinesa. Desde março, as reservas alternaram entre subida e queda, mas dentro de 
valores mais moderados (dInHEIRO dIGITAL, 07/09/2016).
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Exportações da China caem ao passo que as importações 
aumentam 

As exportações da China caíram 2,8% ante o ano anterior, após um declínio de 4,4% em 
julho, informou a Administração Geral das Alfândegas. Os números indicam que os embar-
ques da China ao exterior continuam a reduzir em razão do desempenho econômico global. 
As importações em agosto aumentaram 1,5% ante o ano anterior, revertendo uma queda de 
12,5% em julho. O superávit comercial da China diminuiu ligeiramente em agosto para US$ 
52,05 bilhões, de US$ 52,31 bilhões no mês anterior, aquém de uma previsão mediana de um 
superávit US$ 59,40 bilhões (VALOR, 08/09/2016).

Economia japonesa tem revisão no PIB do segundo trimestre

A economia do Japão teve crescimento acima do previsto inicialmente no período de abril 
a junho, conforme dados revisados que mostraram que a demanda privada foi mais forte 
do que o antecipado. Em vez de uma expansão de 0,2% nos três meses até junho, na base 
anualizada, houve avanço de 0,7%. De janeiro a março, o Produto Interno Bruto (PIB) japonês 
registrou aumento de 2,1%, pelo mesmo critério. O dado mais recente mostrou que o inves-
timento dos negócios caiu menos do que o reportado em agosto, enquanto o gasto do consu-
midor subiu mais (VALOR, 08/09/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 09 de 
setembro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 cresceu de 7,34% para 7,36%. Para 
2017, a previsão caiu de 5,14% para 5,12%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro passou a previsão -3,16% para -3,18%. Em 2017, a estimativa 
de crescimento passou de 1,23% para 1,30%. As expectativas do mercado, para a primeira 
quinzena de setembro de 2016, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em 
parte, apresentadas na tabela a seguir.
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2016 2017

26 ago. 9 set. Comportamento 26 ago. 9 set. Comportamento

IPCA (%) 7,34 7,36 ▲ 5,14 5,12 ▼
IGP-M (%) 8,17 8,19 ▲ 5,57 5,55 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,43 3,44 ▲ 3,38 3,38 =
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,75 13,75 = 11,25 11,00 ▼
PIB (% do crescimento) -3,16 -3,18 ▼ 1,23 1,30 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) -5,98 -5,93 ▲ 0,50 0,50 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,00 -15,00 = -23,00 -24,20 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 50,00 50,00 = 49,81 47,55 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 65,00 65,00 =

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


