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INTRODUÇÃO

A conjuntura econômica nacional, na segunda quinzena de setembro 
destaca: Banco Central estima queda no PIB em 2016 e registra 
recuo no IBC-Br; desaceleração na prévia da inflação; aumento do 
PIB do agronegócio; crescimento no volume de serviços; aumento 
na produção e nas vendas de aço brasileiro; queda na venda de 
combustíveis; crescimento na intenção de consumo das famílias; 
aumento no endividamento das famílias; aumento do desemprego; 
perda de postos de trabalho no mercado formal; déficit nas transações 
correntes; queda na arrecadação tributária.
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: OCDE vê cres-
cimento global mais fraco; Opep faz acordo para limitar produção 
de petróleo; nos EUA, Fed mantém nível da taxa de juros e inflação 
aumenta; na China houve recorde de investimentos no exterior; na 
Argentina, PIB recua no 2º trimestre.

BC mantém estimativa de retração do PIB em 2016

O Banco Central (BC) manteve a expectativa de queda da economia este ano. De acordo com 
o Relatório Trimestral de Inflação, divulgado em Brasília, o Produto Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e serviços produzidos, deve apresentar retração de 3,3%. Para 2017, o BC 
estima recuperação da economia com crescimento de 1,3%. Neste ano, a expectativa para a 
produção agropecuária é de recuo de 2,2%, ante a projeção de queda de 1,1%, divulgada em 
junho. O cálculo para a retração da indústria passou de 4,6% para 3,3%. A estimativa para 
o recuo do setor de comércio e serviços em 2016 passou de 2,4% para 2,7%. O BC também 
projeta recuo de 4,4% para o consumo das famílias, com piora de 0,4 ponto percentual. O 
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recuo na Formação Bruta de Capital Fixo (investimentos) passou de 11,6% para 8,7%. O rela-
tório trimestral de inflação mostrou a projeção do BC para o IPCA em 4,4% em 2017 e 3,8% 
em 2018 no cenário de referência, que considera juros e câmbio nos níveis atuais (AGÊNCIA 
BRASIL, 27/09/2016).

Banco Central aponta queda no IBC-Br

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o 
período) caiu 0,09% em julho, comparado a junho. Os dados foram divulgados pelo Banco 
Central. Na comparação entre julho deste ano e julho de 2015, houve queda de 5,20%. Em 12 
meses encerrados em julho, a retração ficou em 5,65% e no ano, em 5,29% (BANCO CENTRAL, 
19/09/2016).

Prévia da inflação atinge menor nível desde 2009

A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo–15 
(IPCA-15), ficou em 0,23% em setembro deste ano. Em todo o país, a taxa é menor se compa-
rada com a de agosto (0,45%) e setembro do ano passado (0,39%), segundo dados divul-
gados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA-15 acumula taxa de 
5,9% em 2016. Em 12 meses, acumula 8,78%, abaixo dos 8,95% registrados nos 12 meses 
encerrados na metade de agosto. O recuo da taxa na prévia de setembro foi influenciado prin-
cipalmente pela deflação (queda de preços) de 0,01% nos alimentos. Entre os produtos que 
contribuíram para esse resultado estão a batata-inglesa (-14,49%), cebola (-12,3%), feijão-
-carioca (-6,05%), hortaliças (-6,03%) e leite longa vida (-4,14%). Os transportes também 
tiveram queda de preços, de 0,1%. Gastos com habitação (que tiveram inflação de 0,48%) e 
vestuário (0,49%) continuaram pressionando a inflação e impedindo uma queda mais acen-
tuada da taxa (AGÊNCIA BRASIL, 22/09/2016).

Avanço do PIB do agronegócio do Brasil

O Produto Interno Bruto do agronegócio brasileiro cresceu 0,62% em junho e registrou alta 
de 2,45% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o igual período de 2015, 
segundo dados da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O crescimento semestral se 
deve principalmente à alta na cadeia produtiva da agricultura, que registrou avanço de 
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3,64%. Todos os setores do agronegócio tiveram avanços no primeiro semestre, mas o setor 
primário se destacou, com expansão de 3,05% atribuída à alta dos preços agrícolas, o que 
compensou a queda na produção, especialmente de soja e milho, afetada pela seca. Já o PIB 
da Agroindústria registrou alta de 2,28% no primeiro semestre de 2016 em comparação com 
o mesmo período de 2015, principalmente devido à indústria de processamento vegetal, que 
teve aumento de preços no semestre. Os serviços, que incluem a comercialização e distri-
buição de produtos primários e agroindustriais, também tiveram alta de 2,27%. O setor de 
insumos também cresceu 1,84%, impulsionado pela indústria de rações. A cadeia produtiva 
de pecuária registrou um recuo de 0,14% no PIB, puxada pela retração nos setores primário, 
industrial e de serviços (REUTERS, 21/09/2016).

Volume de serviços cresceu em julho

O volume de serviços prestados no país teve alta de 0,7% em julho, após recuo de 0,2% um 
mês antes, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Na comparação com julho de 2015, o volume de serviços caiu 4,5% — o pior resul-
tado para o mês desde o início da série, em 2012, e a 16ª retração consecutiva nesta base. 
Nos sete primeiros meses deste ano, os serviços acumularam queda de 4,8%. Em 12 meses, 
houve decréscimo de 4,9%. Em julho, cresceram os serviços prestados às famílias (3,2%); 
outros serviços (1,9%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,3%). Já 
os serviços de informação e comunicação não variaram (0,0%) e transportes, serviços auxi-
liares dos transportes e correio recuaram (-0,3%). O agregado especial das atividades turís-
ticas cresceram 0,7%. O IBGE informou ainda que a receita nominal avançou 1,2% entre 
junho e julho, na série ajustada, acumulando alta de 0,2% no ano e de 0,1% nos últimos 12 
meses. Na comparação com julho de 2015, a receita nominal do setor subiu 0,3% (VALOR, 
16/09/2016).

Produção e vendas de aço no Brasil crescem em agosto

A produção brasileira de aço bruto em agosto subiu 2,3% sobre julho, segundo mês seguido 
de melhora na atividade das usinas, segundo divulgou o Instituto Aço Brasil (IABr), que repre-
senta os produtores da liga. O resultado apontou leve expansão nas vendas no mercado 
interno no comparativo mensal, queda de 1,4% nas importações e salto de quase 30% nas 
exportações. A produção de aço bruto somou 2,767 milhões de toneladas em agosto, reno-
vando o melhor desempenho desde outubro do ano passado, quando o setor produziu 2,9 
milhões de toneladas. Na comparação com agosto de 2015, o volume produzido foi 1,1% 
menor, enquanto as vendas no mercado interno, de 1,481 milhão de toneladas, caíram 6,0%, 
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informou o IABr. As exportações de agosto dispararam 27,0% frente a julho, a 1,14 milhão 
de toneladas. Frente a agosto do ano passado, houve queda de 11,0% nas vendas externas 
(REUTERS, 19/09/2016).

Vendas de combustíveis no Brasil caem em agosto

As vendas de todos os combustíveis no Brasil em agosto somaram aproximadamente 74,37 
milhões de barris, queda de 1,9% ante o mesmo mês do ano anterior, diante da pior recessão 
econômica em décadas e da queda da renda das famílias, enquanto a gasolina permanece 
ganhando espaço em relação ao etanol hidratado. Dados publicados pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostraram que as vendas de gasolina 
C somaram 22,25 milhões de barris, alta de 7,5% ante o mesmo mês do ano anterior. Em 
contrapartida, as vendas de etanol hidratado somaram 8,5 milhões de barris, queda de 14% 
na mesma comparação. No ano passado, o preço médio do etanol passou grande parte do ano 
mais favorável do que o da gasolina em boa parte do país, invertendo a relação apenas no fim 
do ano. A queda na comercialização de óleo diesel, importante termômetro para a economia 
do país, contribuiu com o recuo das vendas no Brasil de todos combustíveis somados, uma 
vez que é o combustível mais vendido. Em agosto, as vendas de diesel no Brasil somaram 
cerca de 30,77 milhões de barris, queda de 2,5% ante o mesmo mês do ano passado. No 
acumulado do ano até agosto, segundo a ANP, as vendas de todos os combustíveis regis-
traram recuo de 4,4% ante o mesmo período do ano passado; as vendas de etanol hidratado 
despencaram 14%; as de diesel caíram 4,7%, enquanto as de gasolina aumentaram 2,6% 
(REUTERS, 22/09/2016).

Intenção de consumo das famílias cresceu em setembro

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 4,1% na passagem de agosto para setembro deste 
ano. Na comparação com setembro de 2015, no entanto, o indicador teve queda de 9,6%, a 
45ª consecutiva neste tipo de comparação. O índice ficou em 72,1 pontos, em uma escala de 
0 a 200. Segundo a escala da CNC, quando a ICF fica abaixo de 100 pontos, os consumidores 
estão insatisfeitos com a situação atual da economia. Na comparação com agosto deste ano, 
houve alta nos sete componentes da ICF, com destaque para perspectiva de consumo (8,5%) 
e momento para a compra de bens duráveis (6,3%). Os demais componentes tiveram as 
seguintes altas: nível de consumo atual (4,9%), perspectiva profissional (3,6%), renda atual 
(3,6%), emprego atual (2,5%) e compra a prazo (2,2%) (EXAME, 19/09/2016).
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Endividamento das famílias cresce e atinge 58,2%

O endividamento das famílias brasileiras aumentou 0,2 ponto percentual de agosto para 
setembro deste ano, atingindo 58,2%. Apesar do ligeiro crescimento, o resultado chega a 
ser 5,3 pontos percentuais inferior ao nível de endividamento das famílias há um ano. Em 
setembro de 2015 o nível era de 63,5%. Os dados fazem parte da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em setembro de 2015, o percentual das famílias 
com contas ou dívidas em atraso era de 23,1%, percentual que aumentou para 24,6% em 
setembro deste ano, depois de ter fechado agosto em 24,4%. Houve, portanto, aumento no 
percentual das famílias com contas ou dívidas em atraso tanto na comparação anual como 
na mensal, mantendo uma tendência de alta que vem desde o ano passado (AGÊNCIA BRASIL, 
28/09/2016).

Déficit em transações correntes foi de 579 milhões em 
agosto no Brasil

O Brasil registrou em agosto um déficit em conta corrente acumulado em um ano de 25,838 
bilhões de dólares, equivalente a 1,46% do PIB, frente a 1,57% no mês anterior, informou o 
Banco Central. O déficit de agosto foi de 579 milhões. Esses dados marcam uma continuidade 
do refluxo do déficit, que em agosto de 2015 representava 4,24% do PIB. O principal aporte 
das transações correntes procedeu do saldo positivo da balança comercial, que em agosto 
teve um excedente de 4,14 bilhões de dólares, totalizando 44,751 bilhões em doze meses. 
O BC indica, além disso, que o país recebeu em agosto 7,208 bilhões de dólares em Investi-
mentos Estrangeiros Diretos (IED), seu melhor resultado no correr do ano. Nos últimos doze 
meses, as IED totalizam 74,001 bilhões de dólares, uma cifra que já quase alcança a de todo 
2015 (75,075 bilhões), quando o país se afundou numa recessão na qual ainda se arrasta. 
As reservas de divisas em agosto chegaram a 376,921 bilhões de dólares, em queda de 609 
milhões em relação ao mês anterior (EXAME, 26/09/2016).

Aumento do desemprego no trimestre

O número de pessoas sem emprego no Brasil ultrapassou a marca de 12 milhões no trimestre 
encerrado em agosto, quando a taxa de desemprego subiu a 11,8% e a renda manteve-se em 
declínio. Com isso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que a taxa de desemprego 
apresentou piora pela terceira vez seguida e renovou a máxima do levantamento, iniciado 
em 2012. No trimestre até julho, a taxa tinha sido de 11,6%. A Pnad Contínua mostrou ainda 



Radar SEI – 15 a 30 de set. de 2016

que a população ocupada diminuiu 2,2% em relação ao ano anterior, representando 1,991 
milhão de pessoas a menos do que no ano passado. Nos três meses até agosto, houve ainda 
queda de 1,7% no rendimento médio na comparação com o mesmo período de 2015, para 
2.011 reais (REUTERS, 30/09/2016).

Emprego formal apresenta recuo na trajetória de perda de 
postos de trabalho 

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em agosto houve 1.253.728 
admissões e 1.287.681 desligamentos. O emprego formal apresentou em agosto um recuo 
na trajetória de perda de postos de trabalho. No mês, a retração na geração de postos de 
trabalho foi de 0,09% em comparação a julho, com saldo negativo de 33.953 vagas. A perda, 
entretanto, foi significativamente menor do que a registrada em agosto de 2015, quando 
houve o fechamento de 86.543 vagas formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho. O saldo de agosto 
foi oriundo de 1.253.728 admissões contra 1.287.681 desligamentos. No acumulado do 
ano, o nível de emprego formal apresentou declínio de 1,64%, correspondendo à perda 
de 651.288 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, o recuo foi da ordem de 1.656.144 
empregos, retração de 4,07%. Com o resultado, o estoque de emprego para o mês alcançou 
39.042 trabalhadores com carteira de trabalho assinada no País (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 
26/09/2016)

Arrecadação cai 10% e tem pior agosto desde 2009

A arrecadação do governo federal em agosto registrou queda real de 10,12% sobre igual 
período de 2015, a 91,808 bilhões de reais, no pior dado para o mês desde 2009 (85,125 
bilhões de reais), em meio à profunda queda da economia. No acumulado dos oito primeiros 
meses do ano houve retração de 7,45% na arrecadação, já descontada a inflação, a 816,481 
bilhões de reais. Neste caso, a performance foi a mais fraca para o período desde 2010 
(800,895 bilhões de reais), divulgou a Receita Federal (REUTERS, 29/09/2016).
ECONOMIA INTERNACIONAL
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OCDE vê crescimento global mais fraco, mas reduz a esti-
mativa de queda do Brasil

O crescimento econômico global vai enfraquecer neste ano e no próximo a taxas que não 
eram vistas desde a crise financeira, uma vez que a marcha para a globalização sofre uma 
pausa, alertou a OCDE. Antes um motor para a economia global, a expansão do comércio 
deve pesar sobre o crescimento da economia mundial este ano, afirmou a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em uma atualização de suas projeções 
econômicas. “Isso está bem abaixo do padrão e indica que a globalização como medida pela 
intensidade do comércio pode ter estagnado”, disse a organização sediada em Paris. A OCDE 
estima que a economia global cresça apenas 2,9% este ano, contra estimativa anterior em 
junho de 3,0%, a taxa mais fraca desde a crise financeira de 2008/2009. Para o Brasil, entre-
tanto, a organização melhorou sua estimativa e passou a ver uma contração em 2016 de 
3,3%, contra queda de 4,3% anteriormente. Para 2017 o recuo previsto passou a ser de 0,3%, 
contra taxa negativa de 1,7% na pesquisa anterior. A OCDE disse que muitas cadeias globais 
de abastecimento que agregam valor econômico em cada etapa, e que normalmente têm 
suas raízes na China e em outros países do leste asiático, estão se desmantelando conforme 
a China busca afastar sua economia das exportações para o crescimento e algumas empresas 
levam de volta a produção para seus países de origem. A crescente reação contra a liberali-
zação do comércio, bem como recessões em alguns países grandes produtores de commodi-
ties foram somando-se à desaceleração do comércio, o que segundo a OCDE pode corroer a 
produtividade já fraca e, consequentemente, os padrões de vida (REUTERS, 21/09/2016).

Opep faz acordo para limitar produção de petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) realizou acordo para reduzir sua 
produção de petróleo para 32,5 milhões de barris por dia (bpd), frente os atuais níveis de 
produção de cerca de 33,24 milhões de barris por dia. O grupo produtor vai acertar níveis 
concretos de produção para cada país em sua próxima reunião formal em novembro. Uma 
fonte também disse que, uma vez que as metas de produção forem atingidas, a Opep vai 
buscar cooperação de produtores de fora do grupo (REUTERS, 28/09/2016).

Fed mantém juros

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa dos fed funds na 
faixa de 0,25% a 0,50% ao ano e a taxa de redesconto em 1% ao ano, em uma decisão em 
linha com as expectativas. Segundo o Fed, porém, o argumento para a elevação da taxa de 
juros nos EUA se fortaleceu. Os dirigentes do Fed, em geral, esperam uma elevação de juros 
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neste ano, mas três deles não preveem nenhuma elevação. Na avaliação dos dirigentes, o 
ritmo do crescimento econômico deve continuar moderado e o mercado de trabalho deve se 
fortalecer nos EUA (ESTADÃO, 21/09/2016).

Aumento da inflação nos EUA

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,2% em agosto na compa-
ração com o mês anterior nos Estados Unidos, após ajustes sazonais, informou o Departa-
mento do Trabalho. O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, 
avançou 0,3% na comparação mensal, acima da alta de 0,2% prevista e no maior avanço 
mensal desde fevereiro. Os números apontam que a inflação nos EUA pode continuar a se 
firmar, após anos de crescimento fraco nos preços. Na comparação anual, o CPI subiu 1,1% 
em agosto. O núcleo do CPI teve alta anual de 2,3% em agosto. Os preços de alimentos e 
energia ficaram inalterados em agosto na comparação com julho, mas os custos com cuidados 
médicos e vestuário avançaram em agosto. Na base anual, os preços de energia tiveram queda 
de 9,2% no ano. A meta do Federal Reserve, o banco central norte-americano, é de 2% ao 
ano no médio prazo (ESTADÃO, 16/09/2016).

China teve recorde de investimentos no exterior

A China investiu pela primeira vez em 2015 mais no exterior do que as companhias estran-
geiras investiram no país, um recorde para a segunda maior economia mundial, que reflete o 
apetite das companhias chinesas e a vontade de Pequim de mudar seu modelo econômico. O 
investimento estrangeiro direto, que também inclui o setor financeiro, aumentou em 18% em 
2015, a um nível recorde de 145 bilhões de dólares, superando os 135,6 bilhões de dólares 
de investimentos estrangeiros na China. Os dados foram publicados no relatório estatístico 
de 2015 sobre investimento chinês no exterior. A compra no exterior é uma estratégia para 
fazer frente aos problemas do país, como o excesso de produção da indústria, a fragilidade 
da demanda e, principalmente, o freio no crescimento, que em 2015 foi o mais fraco dos 
últimos 25 anos. Nos primeiros oito meses de 2016, as fusões e aquisições de companhias 
no exterior já representam 61,7 bilhões de dólares, frente aos 54,4 bilhões de 2015. A China 
compra em todos os setores, do futebol (Inter de Milão, Atlético de Madri, Aston Villa, AC 
Milan) até a indústria. Foi o caso da empresa química de capital público ChemChina, que, em 
2015, comprou o fabricante de pneus Pirelli por 7,4 bilhões de euros (EXAME, 22/09/2016).
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Queda do PIB argentino no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina caiu no segundo trimestre 3,4% em relação ao 
mesmo período em 2015, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). 
Segundo o órgão oficial, o PIB registrou uma queda de 2,1% em relação ao primeiro trimestre 
deste ano. O Indec informou ainda que no primeiro semestre o PIB acumulou uma queda de 
1,7% em comparação com o mesmo período em 2015. De acordo com o relatório oficial, a 
evolução macroeconômica do segundo trimestre de 2016 determinou uma variação negativa 
na oferta global de 1,2% com relação ao mesmo período do ano anterior devido à queda de 
3,4% do PIB e a um aumento de 8,7% das importações de bens e serviços reais. Na demanda 
foi observada uma queda de 1,9% nas exportações de bens e serviços e outra de 4,9% 
na formação bruta de capital fixo. O consumo público, por sua vez, caiu 2%, e o consumo 
privado recuou 0,1% (EXAME, 22/09/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 23 de 
setembro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 caiu de 7,36% para 7,25%. Para 2017, 
a previsão caiu de 5,12% para 5,07%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, 
o mercado financeiro passou a previsão de -3,18% para -3,14%. Em 2017, a estimativa de 
crescimento permaneceu em 1,30%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena 
de setembro de 2016, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apre-
sentadas na tabela a seguir.
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2016 2017

9 set. 23 set. Comportamento 9 set. 23 set. Comportamento

IPCA (%) 7,36 7,25 ▼ 5,12 5,07 ▼
IGP-M (%) 8,19 8,17 ▼ 5,55 5,53 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,44 3,45 ▲ 3,38 3,37 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,75 13,75 = 11,00 11,00 =
PIB (% do crescimento) -3,18 -3,14 ▲ 1,30 1,30 =
Produção Industrial (% do crescimento) -5,93 -5,93 = 0,50 1,00 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,00 -15,90 ▼ -24,20 -24,23 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 50,00 50,00 = 47,55 46,83 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 65,00 65,00 =

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


