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INTRODUÇÃO

Na primeira quinzena de setembro, os destaques da conjuntura 
nacional foram: redução pelo Copom da taxa Selic; crescimento da 
atividade econômica no país e na Bahia; avanço do IGP-DI e do IPCA; 
recuo na previsão da safra de grãos; resultado positivo na indústria 
brasileira e baiana; estabilidade nas vendas do comércio; queda do 
setor de serviços; recuo nas vendas internas de cimento; Congresso 
aprova criação da TLP. Na economia internacional os destaques 
foram: queda do varejo e da indústria americana; aumento dos 
pedidos de auxílio-desemprego nos EUA; redução das taxas de juros 
pelo BCE; queda da produção industrial alemã; baixo crescimento 
do PIB japonês; aumento das importações e queda das exportações 
chinesas.

Copom reduz a taxa Selic

O Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic em um ponto percentual, para 8,25% 
a.a., sem viés. O Comitê entende que a convergência da inflação para a meta de 4,5% no 
horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano-calendário de 
2018, é compatível com o processo de flexibilização monetária. O Comitê entende que a 
conjuntura econômica prescreve política monetária “estimulativa”, ou seja, com taxas de 
juros abaixo da taxa estrutural. O Comitê enfatiza que o processo de reformas, como as 
recentes aprovações de medidas na área creditícia, e de ajustes necessários na economia 
brasileira contribui para a queda da sua taxa de juros estrutural.  As estimativas dessa taxa 
serão continuamente reavaliadas pelo Comitê. O Copom ressalta que as condições econô-
micas permitiram a manutenção do ritmo de flexibilização monetária nesta reunião. Para a 
próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme esperado, e em razão do estágio do 
ciclo de flexibilização, o Comitê vê, neste momento, como adequada uma redução moderada 
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na magnitude de flexibilização monetária. Além disso, nessas mesmas condições, o Comitê 
antevê encerramento gradual do ciclo (BACEN, 06/09/2017).

PIB brasileiro registra taxa positiva no segundo trimestre 

O Produto Interno Bruto (PIB) variou 0,2% na comparação do segundo contra o primeiro 
trimestre de 2017, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o segundo trimestre de 
2016, o PIB variou 0,3%. No acumulado em quatro trimestres, o PIB caiu 1,4% em relação 
aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já no primeiro semestre de 2017, o PIB 
apresentou variação nula em relação ao primeiro semestre de 2016. Em valores correntes, o 
PIB no segundo trimestre de 2017 alcançou R$ 1,639 trilhão (IBGE, 01/09/2017).

Prévia do PIB cresce em julho

Após avançar 0,55% em junho (dado já revisado), a economia brasileira registrou nova 
alta em julho de 2017. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 
0,41% em julho em relação a junho, na série com ajuste sazonal, informou nesta a insti-
tuição. O índice de atividade calculado pelo BC passou de 135,06 pontos para 135,62 pontos 
na série dessazonalizada de junho para julho. Este é o maior patamar para o IBC-Br com 
ajuste desde dezembro de 2015 (136,7 pontos). Na comparação entre os meses de julho de 
2017 e julho de 2016, houve alta de 1,41%. O IBC-Br acumulou alta de 0,14% em 2017 até 
julho. Pela mesma série, o IBC-Br apresenta recuo de 1,44% nos 12 meses encerrados em 
julho (ESTADÃO, 14/09/2017).

Economia baiana cresce no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) baiano cresceu 1,9%, na comparação com o primeiro trimestre 
de 2017, indicando retomada na dinâmica da atividade econômica do estado, que está basica-
mente associada ao bom desempenho do setor agropecuário, o qual tem demonstrado indi-
cadores de recuperação em relação ao ano anterior. Na comparação com o segundo trimestre 
de 2016, o indicador apontou crescimento de 2,4%. A informação é da Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), vinculada à Secretaria do Planejamento do Estado 
(Seplan). No que se refere ao Brasil, os dados indicaram que houve expansão de 0,2% na compa-
ração com o primeiro trimestre de 2017 e de 0,3% com o segundo trimestre de 2016. O desem-
penho do PIB baiano no segundo trimestre de 2017 foi influenciado particularmente pelos 
bons números do setor agropecuário. De acordo com os cálculos realizados, a agropecuária 
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baiana registrou expansão de 33,0% no valor adicionado no segundo trimestre de 2017. Essa 
expansão é resultado do bom desempenho em culturas tradicionais e que tem grande peso na 
atividade econômica baiana no período, a exemplo do café, a qual aponta expansão de 50% na 
produção, assim como nas culturas de soja (60%), feijão (66%) e algodão (2%). Já a cultura de 
cacau aponta para retração de 10% no período (TRIBUNA DA BAHIA, 04/09/2017).

IGP-DI avança em agosto

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,24%, em agosto. A 
variação registrada em julho foi de -0,30%. Em agosto de 2016, a variação foi de 0,43%. A 
taxa acumulada em 2017, até agosto, é de -2,64%. Em 12 meses, o IGP-DI acumula variação 
de -1,61%. O IGP-DI de agosto foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º 
e 31 do mês de referência. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação de 
0,26%, em agosto. Em julho, a taxa foi de -0,67%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 
registrou variação de 0,13%, em agosto, ante 0,38%, no mês anterior. Seis das oito classes 
de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. 
A contribuição de maior magnitude para o recuo da taxa do IPC partiu do grupo Habitação 
(1,15% para 0,23%). O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em agosto, 
taxa de variação de 0,36%, acima do resultado do mês anterior, de 0,30% (FGV, 06/09/2017).

Safra recorde contribui para a redução do ritmo da inflação

Os alimentos apresentaram deflação pelo quarto mês consecutivo, em agosto (-1,07%), em 
razão do início da colheita da safra agrícola recorde, que acarretou a redução nos preços dos 
principais produtos que fazem parte da mesa dos brasileiros. O Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) de agosto, divulgado pelo IBGE, ficou em 0,19%, acumulando a taxa de 
1,62%, no ano, menor acumulado no ano para um mês de agosto desde a implantação do Plano 
Real (1994). No acumulado dos últimos 12 meses, o índice desacelerou para 2,46%, resultado 
inferior aos 2,71% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O IPCA mostrou que 
a queda dos alimentos foi puxada pela redução do preço do feijão carioca (-14,86%), tomate 
(-13,85%), açúcar cristal (-5,90%), leite longa vida (-4,26%), frutas (-2,57%) e carnes (-1,75%). 
Entre maio e agosto, a redução no preço dos alimentos foi de -2,37%. O maior impacto no 
sentido da alta da inflação, veio do grupo Transportes (1,53%), em que os combustíveis (6,67%) 
foram o maior impacto no índice do mês. O litro do etanol ficou, em média, 5,71% mais caro. 
Já a gasolina subiu 7,19%, em razão do aumento na alíquota do PIS/COFINS, em vigor desde 
julho, e da política de reajustes de preços dos combustíveis. Dentro do período de coleta do 
IPCA de agosto, foram anunciados 19 reajustes de preços da gasolina (IBGE, 06/09/2017).
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Previsão da safra de grãos recua em agosto, mas mantém 
recorde

A estimativa de agosto para a safra nacional de grãos em 2017 teve um recuo de 0,5%, o que 
representa 1,2 milhão de toneladas a menos do que a produção prevista em julho. Mais da 
metade deste recuo – 829 mil toneladas – correspondem à revisão de estimativas para a segunda 
safra do milho, especialmente no estado de Goiás. Trigo e soja também tiveram suas estima-
tivas revisadas para baixo em relação a julho. Entretanto, a previsão da safra nacional ainda é de 
recorde: 240,9 milhões de toneladas, um aumento de 30,4% em relação a 2016, impulsionado 
pelas safras recordes de soja (115 milhões de toneladas) e milho (98,4 milhões de toneladas), 
segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. No PIB, a agropecuária teve 
participação importante, com um crescimento de 14,9% em relação ao segundo trimestre de 
2016. Este resultado pode ser explicado, principalmente, pelo desempenho de alguns produtos 
que possuem safra relevante no segundo trimestre e pela produtividade, conforme o Levanta-
mento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de agosto. Em relação ao mercado externo, a 
exportação de soja é recorde. Só em agosto deste ano foram exportadas seis milhões de tone-
ladas, 56% a mais quando comparado com agosto de 2016 (IBGE, 12/09/2017).

Indústria acumula quarto resultado positivo

A produção industrial nacional registrou o quarto mês consecutivo de crescimento em julho, 
com um índice de 0,8%, segundo a pesquisa de Produção Industrial Mensal, divulgada pelo 
IBGE, na comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal. A principal influência positiva 
foi registrada pelo setor de produtos alimentícios (2,2%), com o aumento da produção de 
açúcar, favorecida pelo clima seco na maior parte da região Centro-Sul. O maior processa-
mento da safra de cana-de-açúcar também impulsionou a produção de álcool, com impacto 
no setor de derivados de petróleo e biocombustíveis. Destaca-se o aspecto disseminado 
do crescimento, já que as quatro categorias econômicas da indústria (bens de capital, bens 
intermediários, bens de consumo duráveis e bens de consumo semi e não-duráveis) apre-
sentaram taxas positivas.  Contudo, a base de comparação, que ainda é baixa, tendo em vista 
a queda de 8,4% no período janeiro-julho de 2016 (IBGE, 05/09/2017).

Indústria da Bahia retoma crescimento em julho

Após uma queda de 10,1%, a produção industrial baiana cresceu 7,2% em julho frente ao mês 
anterior, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM-PF Regional), divulgada 
pelo IBGE. Foi a maior taxa positiva dos 14 locais pesquisados. Na comparação com julho de 
2016, a indústria do estado apresentou alta de 7,7%. O resultado positivo foi impulsionado, 
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em grande medida, pelos setores de petróleo e biocombustíveis, de veículos automotores 
e de celulose e papel. No acumulado dos últimos 12 meses, a Bahia também apresentou 
ganho de ritmo entre junho e julho, de -8,6% para -6,4%, respectivamente. Além da Bahia 
(7,2%), os destaques positivos foram a Região Nordeste (3,2%), Pará (2,3%), Paraná (2,3%), 
São Paulo (1,7%), Santa Catarina (0,7%) e Goiás (0,4%). As quedas foram no Espírito Santo 
(-8,3%), Rio de Janeiro (-5,9%), Amazonas (-3,1%), Rio Grande do Sul (-1,5%), Minas Gerais 
(-1,0%), Ceará (-0,7%) e Pernambuco (-0,2%) (IBGE, 06/09/2017).

Vendas no comércio ficam estáveis após três meses de alta

Após três meses apresentando resultados positivos na comparação com o mês imedia-
tamente anterior, em julho o volume de vendas manteve o patamar de junho e registrou 
variação nula (0,0%). A explicação para esse resultado é o fato de várias atividades terem 
repetido o volume de vendas do mês anterior, o que não ocorreu com hipermercados - 
setor que obteve variação positiva (0,7%), após um recuo de 0,3% em junho. Em relação 
às comparações relativas a 2016, o varejo mostrou o quarto resultado positivo e o varejo 
ampliado o terceiro (que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material 
de construção). Considerando 2017, as vendas no varejo mostraram resultados positivos no 
segundo trimestre do ano, após um primeiro trimestre negativo. A comparação de julho em 
relação ao mês anterior ficou estável após três meses de crescimento consecutivo, onde se 
acumulou 2,2%. Mesmo com esses três meses de crescimento, onde se observa evolução na 
série histórica, se percebe que o patamar atual está 8,7% abaixo do encontrado em 2014, 
que antecedeu os dois anos de resultados negativos (IBGE, 12/09/2017).

Setor de serviços tem queda em julho

Em julho, o setor de serviços recuou 0,8% frente a junho (na série com ajuste sazonal), após 
ter crescido 1,3% em junho e 0,3% em maio.  Na série sem ajuste sazonal, em relação a 
julho de 2017, o setor de Serviços teve queda de 3,2%, depois de recuar em junho (-3,0%) e 
maio (-1,9%). A taxa acumulada no ano está em -4,0% e a dos 12 meses, em -4,6%. Ainda na 
série com ajuste sazonal, o segmento de Serviços prestados às famílias foi o único a crescer 
(0,9%). Os demais recuaram: Outros Serviços (-2,8%); Serviços profissionais, administrativos 
e complementares (-2,0%); Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (-0,9%) 
e Serviços de informação e comunicação (-0,8%). Já as Atividades turísticas recuaram 2,1% 
em relação a junho. A receita nominal em julho, na série com ajuste sazonal, ficou pratica-
mente estável (-0,1%). Na comparação com julho de 2016 (série sem ajuste sazonal), a 
variação foi de 1,9%. A taxa acumulada no ano ficou em 1,7% e a dos 12 meses, em 0,7%. Os 
resultados regionais do setor de serviços em julho (com ajuste sazonal), em relação a junho, 
apresentaram alta em Rondônia (2,0%), Mato Grosso do Sul (0,8%), Amazonas (0,8%), Goiás 
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(0,7%) e Rio Grande do Norte (0,7%). As retrações foram observadas em Mato Grosso (-7,0%), 
Espírito Santo (-6,0%) e Tocantins (-5,3%). Na comparação com julho de 2016, Paraná (7,1%), 
Amazonas (5,6%) e Mato Grosso (5,3%) registraram alta, enquanto Roraima (-17,0%), Tocantins 
(-14,7%), Distrito Federal (14,7%) e Maranhão (-11,6%) tiveram queda (IBGE, 13/09/2017). 

Vendas internas de cimento no Brasil caem em agosto

As vendas totais da indústria de cimento do Brasil em agosto caíram 0,9% comparada a igual 
período do ano passado, para 5,041 milhões de toneladas, mostrando desaceleração no ritmo 
de queda, informou o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic). Na comparação com 
julho e considerando os dias úteis, as vendas do setor tiveram alta de 0,1%, segundo os 
dados da entidade. Já no acumulado de janeiro a agosto, houve queda acumulada de 8%, 
a 35,7 milhões de toneladas, após acumular queda de 9,2% de janeiro a julho na mesma 
comparação. Algumas medidas de incentivo à construção, tomadas pelo governo federal nos 
últimos meses, mesmo não tendo colocado o setor cimenteiro na trajetória de crescimento, 
pelo menos vêm reduzindo o tamanho da queda. O consumo aparente de cimento, que 
incluiu as vendas no mercado interno mais as importações, totalizou 5 milhões de toneladas 
em agosto, queda de 1 % em relação ao mesmo mês do ano anterior (REUTERS, 11/09/2017).

Congresso aprova criação da TLP

O Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória nº 777/2017, que institui a Taxa de 
Longo Prazo (TLP) como base para as operações de crédito concedidas pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Baseada em taxa de mercado, a expecta-
tiva é de que ela responda muito mais rapidamente aos esforços do Banco Central (BC) para 
controlar a inflação no país, contribuindo, assim, para aumentar a potência da política mone-
tária. A TLP vai valer para os financiamentos contratados a partir de 1º de janeiro de 2018 
e será composta pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e 
por uma taxa de juros real prefixada, que equivale ao rendimento real das Notas do Tesouro 
Nacional – Série B (NTN-B) no prazo de cinco anos. A NTN-B reflete o custo de captação 
do Tesouro Nacional. A TJLP continuará valendo normalmente para contratos firmados até 
31 de dezembro de 2017 e estará em vigor para esses contratos enquanto durarem. Outro 
benefício da mudança é a redução dos subsídios implícitos nos repasses de recursos do 
Tesouro ao BNDES. Hoje, com a TJLP, há um descasamento entre o custo de captação para o 
Tesouro e o custo dos empréstimos do banco. Como a TLP substituirá gradualmente a TJLP, 
esse descasamento deixa de existir, promovendo maior equilíbrio fiscal no país e impac-
tando positivamente a dívida pública nacional (BACEN, 06/09/2017).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Nos EUA varejo e indústria tem queda com Harvey

As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto, uma vez que 
o furacão Harvey provavelmente prejudicou as compras de veículos motorizados, suge-
rindo uma moderação nos gastos do consumidor no terceiro trimestre. O Departamento de 
Comércio informou que as vendas no varejo caíram 0,2% no mês passado, a maior queda 
em seis meses. Os dados para julho foram revisados para uma alta de 0,3%, comparado ao 
avanço de 0,6% relatado anteriormente. As vendas de veículos motorizados caíram 1,6% no 
mês passado, a maior queda desde janeiro, depois de ficarem estáveis em julho. No entanto, 
as vendas de automóveis devem ser impulsionadas pela substituição dos veículos danificados 
pela inundação. As vendas no varejo em geral cresceram 3,2% em agosto ante o mesmo 
período do ano anterior, apontando para a força da demanda doméstica. O furacão Harvey 
também atingiu a indústria, conforme dados do Federal Reserve (BC dos EUA) a produção 
industrial caiu 0,9% em agosto, a primeira queda desde janeiro. Os dados de julho foram revi-
sados para cima para 0,4%. O furacão Harvey fechou indústrias de petróleo, gás e químicas 
ao longo da Costa do Golfo e com o verão reduzindo a demanda por serviços públicos no 
leste, informou o banco central dos EUA. A medida do banco central sobre o setor é composta 
por empresas de manufatura, mineração e eletricidade e gás (REUTERS, 15/09/2017).

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA atingem maior 
nível em mais de dois anos

O número de norte-americanos que solicitaram auxílio-desemprego saltou para o nível mais 
alto em mais de dois anos, com o aumento dos pedidos no Texas após a passagem do furacão 
Harvey, embora a tendência geral ainda siga consistente com um mercado de trabalho mais 
firme. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram 62 mil na semana encerrada em 2 de 
setembro, para 298 mil em dados ajustados sazonalmente, nível mais alto desde abril de 2015, 
informou o Departamento de Trabalho dos EUA. O aumento semanal foi o maior desde novembro 
de 2012. A média móvel em quatro semanas, considerada uma métrica melhor das tendências 
do mercado de trabalho, subiu 13.500 no período, a 250.250. Uma autoridade do Departa-
mento de Trabalho disse que os números da última semana foram afetados pelo furacão Harvey, 
que devastou partes do Texas, com inundações sem precedentes em Houston. Os pedidos no 
Texas aumentaram 51.637 na última semana, conforme mais pessoas ficaram temporariamente 
desempregadas. Em Louisiana, também atingido pela tempestade, as solicitações subiram 258. 
Além disso, os números de pedidos para Califórnia, Havaí, Kansas, Porto Rico, Virgínia e Wyoming 
foram estimados por causa do feriado do Dia Trabalho (REUTERS, 07/09/2017). 
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BCE mantém juros em mínimas recordes

O Banco Central Europeu (BCE) reafirmou sua política de afrouxamento monetário, deixando 
a porta aberta para crescentes compras de títulos e alimentando expectativas de que 
formalmente sinalizará sua intenção de reduzir os estímulos a partir do ano que vem. O 
BCE manteve as taxas de juros em mínimas recordes, bem como confirmou que as compras 
de títulos seguirão em 60 bilhões de euros por mês pelo menos até dezembro, dizendo que 
pode até aumentar ou expandir essas operações, se necessário. As decisões anunciadas 
devem surpreender investidores que esperavam que o BCE começasse a estabelecer as 
bases para um corte dos estímulos monetários porque a economia cresce em ritmo robusto, 
a ameaça de deflação há muito desapareceu e o desemprego vem caindo rapidamente. O 
BCE reduziu algumas de suas projeções para inflação, a fim de refletir o fortalecimento do 
euro, e elevar as estimativas de crescimento após a economia da região registrar o melhor 
ritmo de crescimento em uma década. O órgão agora prevê uma inflação de 1,5% em 2017 e 
de 1,2% em 2018. Já o crescimento econômico foi projetado pelo BCE em 2,2%, maior que 
a expansão de 1,9% esperada anteriormente (REUTERS, 07/09/2017).

Produção industrial alemã decepciona em julho com 
fraqueza em setor de energia

A produção industrial alemã ficou estável em julho, o ligeiro aumento da atividade nos 
setores manufatureiro e de construção foi ofuscado pelo declínio forte no segmento de 
energia, mostraram dados divulgados pelo Ministério de Economia do país. Conforme o 
ministério, a produção industrial foi “muito dinâmica” na primeira metade do ano e perdeu 
força durante o verão do Hemisfério Norte. Todavia, indicadores apontam para uma conti-
nuação da recuperação da atividade industrial, embora em ritmo mais lento que o obser-
vado nos seis primeiros meses deste ano, acrescentou o governo. A demanda doméstica 
provocou uma queda surpreendente nas encomendas da indústria em julho, em um raro 
sinal de fraqueza na maior economia da Europa menos de três semanas antes das eleições 
federais (REUTERS, 07/09/2017).

Japão revisa para baixo crescimento do PIB do segundo 
trimestre

A economia japonesa cresceu a uma taxa anualizada de 2,5% no trimestre de abril a junho, 
de acordo com uma taxa revisada a partir de uma estimativa preliminar de crescimento de 
4,0%, mostraram dados do governo japonês. Na comparação com o trimestre anterior, o PIB 
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japonês cresceu 0,6% em termos reais, ante uma leitura preliminar de crescimento de 1,0% 
e a estimativa mediana de uma expansão de 0,7% (REUTERS, 07/09/2017).

Importações da China superam expectativas, mas exporta-
ções sinalizam enfraquecimento

As importações da China cresceram mais do que o esperado em agosto, reforçando as visões 
de que a segunda maior economia do mundo ainda está expandindo a um ritmo saudável 
apesar da política monetária mais apertada. As importações da China cresceram 13,3% 
em relação ao ano anterior, acelerando ante o ritmo de 11,0% de julho. Os dados fortes 
de importações sugerem que a demanda doméstica pode estar mais resiliente do que o 
esperado no segundo semestre a uma política monetária menos expansionista. As exporta-
ções mostraram sinais de enfraquecimento, entretanto, com o crescimento desacelerando 
a 5,5% sobre o ano anterior, abaixo dos 7,2% de julho. O crescimento das exportações foi 
o mais fraco desde que os embarques caíram em fevereiro, mas analistas não preveem uma 
desaceleração prolongada já que a demanda global ainda parece sólida. Com isso a China 
registrou superávit comercial de 41,99 bilhões de dólares em agosto, informou a Adminis-
tração Geral de Alfândega, o nível mais baixo desde maio (REUTERS, 08/09/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 08 de 
setembro, a mediana das projeções do IPCA para 2017 reduziu de 3,45% para 3,14%. Para 
2018, a previsão caiu de 4,20% para 4,15%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro aumentou a expectativa para 0,60%. Em 2018, a estimativa 
de crescimento subiu para 2,10%. As expectativas do mercado, para a primeira quinzena de 
setembro de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apresen-
tadas na tabela a seguir.
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

25 ago. 8 set. Comportamento 25 ago. 8 set. Comportamento

IPCA (%) 3,45 3,14 ▼ 4,20 4,15 ▼
IGP-M (%) -0,72 -0,88 ▼ 4,39 4,43 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,19 3,18 ▼ 3,31 3,30 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 7,25 7,00 ▼ 7,50 7,25 ▼
PIB (% do crescimento) 0,34 0,60 ▲ 2,00 2,10 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) 1,00 1,10 ▲ 2,16 2,30 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -18,90 -15,00 ▲ -33,18 -32,00 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 61,35 61,51 ▲ 48,00 49,00 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 75,00 75,00 = 75,00 75,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 8/9/2017.
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