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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na segunda 
quinzena de novembro são: PIB tem sétimo trimestre seguido de 
retração da economia; avanço do Indicador Antecedente Composto 
da Economia; desaceleração do IGP-M; queda no setor de serviços; 
piora na confiança dos empresários e do consumidor; aumento da 
intenção de consumo das famílias; acréscimo da taxa de desocupação; 
sondagem Industrial sugere contração da produção industrial; déficit 
na conta corrente do país; queda na demanda das empresas por 
crédito; aumento dos gastos de brasileiros no exterior pelo terceiro 
mês seguido; setor público tem superávit primário recorde; rendi-
mentos têm queda e desigualdade mantém trajetória de redução.
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: PIB americano 
avança no terceiro trimestre após revisão; Fed pode elevar juros em 
breve; produção industrial dos EUA fica estagnada; aceleração da 
inflação da zona do euro; melhora do índice de confiança do consu-
midor da zona do euro.

PIB tem sétimo trimestre seguido de retração da economia

O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou 
o terceiro trimestre do ano com queda de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Com isso, o 
país registra o sétimo trimestre seguido de retração da economia. Já no resultado acumulado 
do ano até setembro, o PIB apresentou recuo de 4% em relação a igual período de 2015, 
maior queda para este período desde o início da série em 1996. Em valores correntes, o PIB 
alcançou R$ 1,580 trilhão. Os dados das Contas Nacionais Trimestrais foram divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na análise dos subsetores da economia, 
a agricultura teve retração de 1,4% no período, a indústria caiu 1,3% e o setor de serviços 
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registrou queda de 0,6%. Os dados do IBGE mostram ainda que o consumo das famílias caiu 
0,6% e o do governo, 0,3%. Já a Formação Bruta de Capital Fixo, que são os investimentos, 
recuou 3,1%. No setor externo, as exportações de bens e serviços caíram 2,8% e as importa-
ções recuaram 3,1% (AGÊNCIA BRASIL, 30/11/2016).

Avanço do Indicador Antecedente Composto da Economia

O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) para o Brasil, elaborado em parceria 
entre o FGV/IBRE e o The Conference Board (TCB) avançou 0,1% entre setembro e outubro, 
atingindo 99,9 pontos (2010 = 100). O resultado segue-se a avanços de 1,3%, em setembro, 
e 0,4%, em agosto. Dos oito componentes, cinco contribuíram positivamente para o índice: 
o SWAP 360, o Índice de Expectativas da Sondagem do Consumidor, o Ibovespa, o Índice 
de Termos de Troca e o Índice de Produção Industrial de Bens de Consumo Duráveis. No 
mesmo período, o Indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE, FGV/TCB) do Brasil, 
que mensura as condições econômicas atuais, recuou 0,3%, atingindo 96,1 pontos (2010 = 
100). O resultado sucede quedas de 0,4% em setembro, e de 0,9%, em agosto (FGV/IBRE, 
17/11/2016).

Desaceleração do IGP-M em novembro

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou -0,03%, em novembro. Em outubro, o 
índice variou 0,16%. No ano anterior, a variação foi de 1,52%. A variação acumulada em 
2016, até novembro, é de 6,60%. Em 12 meses, o IGP-M registrou alta de 7,12%. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo (IPA) apresentou taxa de variação de -0,16%. No mês anterior, 
a taxa foi de 0,15%. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,26%, 
em novembro, ante 0,17%, em outubro. Cinco das oito classes de despesa componentes do 
índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do 
grupo Educação, Leitura e Recreação (-0,24% para 0,32%). Nesta classe de despesa, vale 
citar o comportamento do item show musical, cuja taxa passou de -5,02% para 1,56%. O 
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em novembro, a mesma taxa do mês 
anterior, de 0,17%. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação 
de -0,05%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,03%. O índice que representa o custo da 
Mão de Obra registrou taxa de 0,36%. No mês anterior, este grupo variou 0,30%.
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Setor de serviços recua de agosto para setembro

Em setembro de 2016, na série livre de influências sazonais, o volume de serviços recuou 0,3% 
frente ao mês anterior, após ter registrado queda de 1,4% em agosto e crescimento de 0,6% 
em julho. Sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, houve queda de 
4,9%, a maior para o mês de setembro na série iniciada em janeiro de 2012, e a 18ª taxa 
negativa consecutiva nesse tipo de comparação. O acumulado nos nove meses de 2016 ficou 
em -4,7% e, nos últimos 12 meses, em -5,0%. A receita nominal variou -0,7% em relação a 
agosto, na série livre de influências sazonais, e a variação sem ajuste sazonal ficou em -0,2%, na 
comparação com mesmo mês do ano anterior. A taxa acumulada no ano ficou em 0,4% e, em 12 
meses, 0,2%. Em relação aos resultados regionais, na série com ajuste sazonal de setembro em 
comparação a agosto, as maiores variações positivas de volume foram registradas em Rondônia 
(6,5%), Sergipe (6,2%) e Espírito Santo (4,3%) e as mais negativas foram observadas no Rio de 
Janeiro (-5,8%), Mato Grosso (-5,3%) e Pará (-3,2%). Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, sem ajuste sazonal, as variações positivas foram em São Paulo (6,0%), Pernambuco 
(3,5%), Goiás (2,1 %) e Rio Grande do Sul (1,7%). As variações negativas foram no Distrito 
Federal (-16,1%), Espírito Santo (-14,4%), Santa Catarina (-11,4%), Minas Gerais (-9,5%), Rio de 
Janeiro (-9,1%), Bahia (-8,0%), Paraná (-7,2%) e Ceará (-4,5%) (IBGE, 16/11/2016).

Confiança dos empresários perde força em novembro

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu para 51,7 pontos em novembro. 
O índice recuou 0,6 ponto frente a outubro, uma variação dentro da margem de erro do 
indicador, informa a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). No 
acumulado dos dois últimos meses, contudo, o ICEI registra queda de 2,0 pontos, voltando a 
se aproximar da linha divisória dos 50 pontos, limite entre a confiança e a falta de confiança. 
Com a queda de novembro, o ICEI se afastou ainda mais da média histórica que é de 54,1 
pontos. Os valores da pesquisa variam de zero a cem pontos. Acima de 50 pontos indicam que 
os empresários estão otimistas. De acordo com a CNI, os empresários estão menos confiantes 
em relação ao desempenho da economia e das empresas nos próximos seis meses. O indi-
cador de expectativas recuou para 55,8 pontos em novembro e está 2,9 pontos abaixo do 
registrado em setembro. O indicador de confiança nas condições atuais das empresas e da 
economia ficou em 43,8 pontos, o que revela pessimismo dos empresários (CNI, 18/11/2016).

Confiança do consumidor caiu de outubro para novembro

O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC), divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), registrou 103,2 pontos em novembro, uma queda de 1,1% na 
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comparação com outubro. A queda interrompe uma sequência de quatro altas consecutivas 
do indicador, período no qual o índice havia crescido 3,4%. Com a queda, o índice passa a 
registrar valor 5,7% acima do observado em novembro de 2015, mas 5,2% abaixo da média 
histórica. Na comparação mensal, a maioria dos componentes do INEC mostra queda. Destaca-
-se a piora das perspectivas da evolução dos preços, refletida pelo índice de expectativa de 
inflação, que mostra queda de 5,6% (quanto menor o indicador, maior o percentual de consu-
midores esperando aumento da inflação). O índice de expectativa de compras de bens de 
maior valor é o único dos componentes do INEC que mostra variação positiva na comparação 
com outubro: 2,0%. Na comparação com o observado há um ano, todos os índices mostram 
melhoras expressivas, exceto o índice de expectativa de compras de bens de maior valor, que 
registra recuo de 0,2% (CNI, 25/11/2016).

Cresceu intenção de consumo das famílias entre outubro e 
novembro

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 0,5% na passagem de outubro para novembro 
deste ano. Mesmo com o crescimento, o indicador está em 74,3 pontos, em uma escala de 0 
a 200.  Segundo a CNC, quando a ICF está abaixo de 100 pontos, mostra que ainda há insa-
tisfação do consumidor com a situação atual. Além disso, na comparação com novembro de 
2015, houve queda de 2,8% no indicador. Na comparação com outubro, três dos sete compo-
nentes usados para calcular a ICF tiveram crescimento: nível de consumo atual (2,9%), pers-
pectiva de consumo (1,6%) e momento para a compra de bens duráveis (1,8%). A avaliação 
sobre a renda atual teve queda de 0,5%. Três componentes mantiveram-se estáveis: emprego 
atual, perspectiva profissional e compra a prazo. Na comparação com novembro do ano 
passado, quatro componentes tiveram queda: nível de consumo atual (-11,4%), compra a 
prazo (-10,4%), renda atual (-6,8%) e momento para a compra de bens duráveis (-3,1%). Três 
componentes tiveram alta: perspectiva de consumo (6,5%), perspectiva profissional (2,3%) e 
emprego atual (1%) (AGÊNCIA BRASIL, 22/11/2016).

Acréscimo da taxa de desocupação no trimestre encerrado 
em outubro de 2016

A taxa de desocupação no trimestre móvel encerrado em outubro de 2016 foi estimada 
em 11,8% para o Brasil, ficando acima da taxa do trimestre móvel encerrado em julho de 
2016 (11,6%) e superando em 2,9 pontos percentuais a taxa do mesmo trimestre do ano 
anterior (8,9%), de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra e Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) do IBGE. A população desocupada (12,0 milhões de pessoas) permaneceu estável 
em relação ao trimestre de maio a julho de 2016 e subiu 32,7% (mais 3,0 milhões de pessoas) 
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no confronto com igual trimestre de 2015. Já a população ocupada (89,9 milhões de pessoas) 
apresentou redução de 0,7%, quando comparada ao trimestre de maio a julho de 2016 
(menos 604 mil pessoas). Em comparação com igual trimestre de 2015, foi registrada queda 
de 2,6% (menos 2,4 milhões de pessoas). O número de empregados com carteira assinada 
no setor privado, estimado em 34,0 milhões de pessoas, apresentou queda de 0,9% frente 
ao trimestre de maio a julho de 2016 (menos 303 mil pessoas). Na comparação com igual 
trimestre do ano anterior, a redução foi de 3,7% (menos 1,3 milhão de pessoas). O rendi-
mento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos (R$ 2.025) cresceu 0,9% 
frente ao trimestre de maio a julho de 2016 (R$ 2.006) e caiu 1,3% em relação ao mesmo 
trimestre do ano passado (R$ 2.052). A massa de rendimento real habitualmente recebida 
pelas pessoas ocupadas em todos os trabalhos (R$ 177,7 bilhões) não apresentou variação 
significativa em relação ao trimestre de maio a julho de 2016, mostrando redução de 3,2% 
frente ao mesmo trimestre do ano anterior (IBGE, 29/11/2016).

Sondagem Industrial sugeriu contração da produção 
industrial 

Os indicadores da Sondagem Industrial apontam para contração da atividade do setor em 
outubro, conforme divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador de 
produção atingiu 45,8 pontos no período, mantendo-se abaixo do nível neutro de 50,0 pontos. 
Além disso, descontada a sazonalidade, houve queda desse indicador de 2,8 pontos em relação 
a setembro. A produção mais baixa contribuiu, em alguma medida, para a redução dos estoques 
no período, cujo índice apresentou ligeiro recuo de 0,3 pontos na margem, também excetuados 
os efeitos sazonais. No mesmo sentido, o índice de emprego apresentou queda de 1,1 ponto ante 
o mês anterior, ao passo que a utilização da capacidade instalada caiu de 64,6% para 63,0% 
entre setembro e outubro, considerando a série livre de influências sazonais (CNI, 22/11/2016).

Déficit na conta corrente do País

O Brasil registrou um déficit de US$ 3,339 bilhões nas suas transações correntes em outubro, 
informou o Banco Central (BC). O resultado foi pior do que aquele previsto pela própria autori-
dade monetária para o período, de déficit de US$ 2,8 bilhões. De janeiro a outubro deste ano, o 
déficit foi de US$ 16,957 bilhões. Um ano antes, as transações correntes foram deficitárias em 
US$ 53,491 bilhões. Medido em 12 meses, o déficit equivaleu a US$ 22,349 bilhões, ou 1,25% 
do Produto Interno Bruto (PIB) estimado pela autoridade monetária. Nos 12 meses até setembro, 
o resultado negativo tinha correspondido a 1,31% do PIB. Para dar uma dimensão do ajuste 
externo, nos 12 meses findos em outubro de 2015, o déficit era de 4% do PIB. Para novembro, 
o BC estima um déficit de US$ 1,7 bilhão nas transações correntes (VALOR, 22/11/2016).
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Queda na demanda das empresas por crédito

A demanda empresarial por crédito caiu 9,9% em outubro na comparação com setembro, de 
acordo com o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Na comparação 
com outubro do ano passado, houve queda de 10,7%. No acumulado de janeiro a outubro, a 
demanda das empresas por crédito teve retração de 1,3% ante o acumulado do mesmo período 
do ano passado. Segundo a Serasa Experian, a queda da demanda empresarial por crédito em 
outubro foi puxada pelas micro e pequenas empresas, com recuo de 10,4% ante o mês de 
setembro. Nas médias empresas houve queda de 1,0% e no caso das grandes houve estabili-
dade. Os dados mostram ainda que, no acumulado do ano até outubro, a demanda empresarial 
por crédito recuou em quatro regiões do país: Norte (-5,8%); Centro-Oeste (-1,9%); Nordeste 
(-1,0%) e Sudeste (-0.3%). Houve alta apenas na Região Sul (2,5%) (EXAME, 22/11/2016).

Aumento dos gastos de brasileiros no exterior pelo terceiro 
mês seguido 

Os gastos de brasileiros no exterior continuaram a crescer em outubro, segundo dados do 
Banco Central (BC). Em outubro, as despesas chegaram a US$ 1,421 bilhão, com crescimento 
de 41,82% em relação a igual mês de 2015 (US$ 1,002 bilhão). Esse foi o terceiro mês seguido 
de crescimento. No acumulado do ano até outubro, os gastos neste ano são menores do que 
em 2015. De janeiro a outubro, os gastos dos brasileiros somaram US$ 11,901 bilhões, contra 
US$ 15,141 bilhões em igual período do ano passado. As receitas de estrangeiros em viagem 
no Brasil ficaram em US$ 434 milhões, no mês passado, contra US$ 435 milhões registrados 
em outubro de 2015. Nos dez meses do ano, as receitas ficaram em US$ 5,1 bilhões ante US$ 
4,786 bilhões em igual período de 2015. Com esses resultados das despesas de brasileiros 
no exterior e as receitas de estrangeiros no Brasil, a conta de viagens internacionais ficou 
negativa em US$ 988 milhões em outubro, e em US$ 6.801 bilhões nos dez meses deste ano 
(AGÊNCIA BRASIL, 22/11/2016) 

Setor público tem superávit primário recorde

Depois de cinco meses seguidos de contas públicas com resultados negativos, o setor 
público voltou a registrar superávit primário em outubro. A União, os estados e os municípios 
acusaram superávit primário, receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros, de 
R$ 39,589 bilhões, em outubro, informou o Banco Central (BC). Foi o maior superávit primário 
mensal já anotado na série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2001. O resultado do 
mês passado foi influenciado pela arrecadação com o programa de regularização de ativos 
não declarados à Receita, conhecido como Lei da Repatriação. Para regularizar os recursos, 
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o contribuinte teve que pagar 15% de Imposto de Renda e 15% de multa, totalizando 30% 
do valor regularizado. Em outubro deste ano, o Governo Central (Previdência, Banco Central 
e Tesouro Nacional) anotou superávit primário de R$ 39,127 bilhões. Os governos estaduais 
também apresentaram resultado positivo, com superávit primário de R$ 271 milhões, e os 
municipais, superávit de R$ 24 milhões. As empresas estatais federais, estaduais e munici-
pais, excluídas companhias dos grupos Petrobras e Eletrobrás, tiveram superávit primário 
de R$ 166 milhões no mês passado. No acumulado do ano, o resultado é negativo. Em dez 
meses, o déficit primário é de R$ 45,912 bilhões contra o resultado negativo de R$ 19,953 
bilhões em igual período de 2015. Em 12 meses encerrados em outubro, o déficit primário 
ficou em R$ 137,208 bilhões, o que corresponde a 2,23% do Produto Interno Bruto (PIB) 
(AGÊNCIA BRASIL, 28/11/2016).

Rendimentos têm queda e desigualdade mantém trajetória 
de redução

A economia do país andou para trás no ano passado e provocou perda de rendimento em 
todas as faixas de remuneração entre 2014 e 2015, mas, como foi mais intensa nas faixas de 
rendimentos mais elevados, manteve-se a trajetória de redução da desigualdade. Os dados 
são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para todas as fontes, o índice de Gini passou de 0,497 
em 2014 para 0,491 em 2015; para os rendimentos de trabalho, o índice caiu de 0,490 para 
0,485 e, no caso do rendimento domiciliar, variou de 0,494 para 0,493. Pela primeira vez 
em 11 anos, o brasileiro teve queda nos rendimentos reais (com correção pela inflação) na 
passagem de 2014 para 2015. O rendimento de todos os trabalhos foi de R$ 1.950 para R$ 
1.853, o de todas as fontes - que inclui aposentadorias, recebimento de aluguéis, juros, bene-
fícios sociais, entre outros - partiu de R$ 1.845 para R$ 1.746. A Pnad mostrou que a concen-
tração dos salários no topo de cima diminuiu, ainda que bem pouco. As pessoas ocupadas 
pertencentes à classe dos 10% de rendimentos mais elevados concentraram 39,9% do total 
de rendimento do trabalho. Em 2014, esse percentual era de 40,3%. Na parte de baixo, em 
2015, o grupo dos 10% de menor rendimento mensal de todos os trabalhos receberam 1,4% 
do total, mesma proporção do ano anterior. Em relação ao índice de Gini, em 2015, as regiões 
com maiores rendimentos foram o Centro-Oeste (de 0,507 para 0,498) e Sudeste (de 0,485 
para 0,477). Na região Sul foi a menor redução, foi de 0,453 para 0,450. O indicador no Norte 
caiu de 0,480 para 0,473 e no Nordeste, de 0,490 para 0,484. A camada mais pobre da popu-
lação, aquela que recebe cerca de um quarto do salário mínimo por mês, foi a que mais sofreu 
os efeitos da recessão no ano passado, período em que o Produto Interno Bruto (PIB) do país 
caiu 3,8% (VALOR, 25/11/2016).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

PIB americano avança no terceiro trimestre após revisão

A economia dos Estados Unidos registrou o crescimento mais forte em dois anos, impulsio-
nado pelo gasto do consumidor. O Departamento do Comércio americano disse que o Produto 
Interno Bruto (PIB) teve expansão a uma taxa anualizada de 3,2% entre julho e setembro, 
acima da taxa registrada inicialmente para o período, de 2,9% de crescimento. Vale notar 
que a expansão de 3,2% foi o melhor resultado registrado para o ano. A economia americana 
abriu 2016 com avanço de 0,8% nos três meses até março e apresentou crescimento de 
1,4% entre abril e junho, quando sentiu o efeito do dólar forte e do baixo investimento dos 
negócios (VALOR, 29/11/2016).

Fed pode elevar juros ‘relativamente em breve’

O Federal Reserve pode elevar a taxa de juros “relativamente em breve” se os dados econô-
micos continuarem indicando melhora do mercado de trabalho e inflação em alta, afirmou a 
chair do banco central norte-americano, Janet Yellen, em uma clara indicação de que o Fed 
pode agir no próximo mês. Yellen afirmou que as autoridades do Fed julgaram ao se reunir 
neste mês que as justificadas para um aumento dos juros se fortaleceram. Yellen, que fará o 
discurso a legisladores, afirmou que a economia aparenta estar no caminho de crescer mode-
radamente, o que pode levar ao pleno emprego e elevar a inflação na direção da meta do 
Fed de 2%. Ela disse que a atual política monetária está estimulando a produção econômica, 
mas que a economia ainda tem “um pouco mais a avançar”. Yellen ainda destacou que, neste 
ponto, sente que há apenas um pequeno risco de o Fed estar atrás da curva de inflação, justi-
ficando apenas um aumento gradual nos juros (REUTERS, 17/11/2016).

Produção industrial dos EUA fica estagnada em outubro

A produção industrial norte-americana registrou estabilidade na passagem de setembro para 
outubro, de acordo com os dados dessazonalizados e divulgados pelo Federal Reserve. Com 
isso, a atividade da indústria interrompeu sequência de duas quedas consecutivas. Setorial-
mente, o destaque positivo foi a alta de 0,6% da fabricação de materiais de construção, suce-
dendo elevação de 0,5%. No sentido oposto, a produção de bens de consumo recuou 0,2%, 
ante retração de 0,1%. Na comparação interanual, a atividade industrial apresentou declínio 
de 0,9%. Já o nível de utilização da capacidade instalada ficou praticamente estável entre 
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setembro e outubro, ao passar de 75,4% para 75,3%. Dessa forma, o dado sugere conti-
nuidade do desempenho modesto do setor industrial norte-americano no quarto trimestre 
(VALOR, 16/11/2016).

Índice de confiança do consumidor da zona do euro melhora 
em novembro

A confiança dos consumidores da zona do euro se fortaleceu mais que o esperado em novembro, 
com o indicador preliminar da Comissão Europeia em alta a -6,1 ante -8,0 em outubro, muito 
acima dos -7,8 previstos pelos economistas. Esse é o valor mais alto do indicador desde 
dezembro de 2015, mais do que recuperando as perdas ocorridas após a decisão do Reino 
Unido de sair da União Europeia. O índice alinha-se com outros sinais recentes que apontam 
para um leve reforço da ainda modesta recuperação à medida que 2016 chega ao fim. A eleição 
de Donald Trump para presidente dos EUA e as perspectivas de um calendário eleitoral compli-
cado na zona euro em 2017 parecem ter pesado pouco sobre o sentimento dos consumidores, 
o que representa uma boa notícia para o Banco Central Europeu. Mas não o suficiente para 
impedir um prolongamento do programa de compra de ativos, que tem prazo para finalizar em 
março, em meio às ainda fracas pressões inflacionárias (VALOR, 22/11/2016).

Inflação da zona do euro acelera em outubro

A alta dos preços ao consumidor na zona do euro acelerou ligeiramente em outubro como 
esperado devido a serviços mais caros e a quedas menores nos preços da energia, mostraram 
dados da agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat. A Eurostat confirmou sua estima-
tiva anterior de que a inflação no mês passado foi de 0,5% na comparação com o ano anterior, 
ante 0,4% em setembro e 0,2% em agosto. Na comparação mensal, os preços subiram 0,2% 
em outubro. O maior impulso para o índice veio do aumento dos preços nos restaurantes e 
cafés, que acrescentou 0,07 ponto à leitura final, além de aluguéis mais elevados, que acres-
centou 0,04 ponto. Sem os componentes voláteis de alimentos não processados e energia, 
a inflação foi de 0,1 por cento na comparação mensal e de 0,7% na base anual, uma ligeira 
desaceleração da alta anual dos preços de 0,8% nos cinco meses anteriores. O Banco Central 
Europeu quer manter a inflação abaixo, mas perto de 2% no médio prazo, e está comprando 
títulos da zona do euro no mercado secundário para injetar dinheiro no sistema bancário 
e fazer com que os bancos emprestem mais à economia real, com o objetivo de deixar a 
inflação mais perto de sua meta (REUTERS, 17/11/2016).
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EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 25 de 
novembro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 caiu de 6,84% para 6,72%. Para 2017, 
a previsão se manteve em 4,93%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, o 
mercado financeiro passou a previsão de -3,37% para -3,49%. Em 2017, a estimativa de cres-
cimento passou de 1,13% para 0,98%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena 
de novembro de 2016, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apre-
sentadas na tabela a seguir.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2016 2017

11 nov. 25 nov. Comportamento 11 nov. 25 nov. Comportamento

IPCA (%) 6,84 6,72 ▼ 4,93 4,93 =
IGP-M (%) 7,36 7,18 ▼ 5,33 5,22 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,43 3,45 ▲ 3,32 3,40 ▲
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,75 13,75 = 10,75 10,75 =
PIB (% do crescimento) -3,37 -3,49 ▼ 1,13 0,98 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) -6,06 -6,23 ▼ 1,11 1,21 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -18,80 -19,00 ▼                                                                           -26,00 -25,68 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 47,59 47,00 ▼ 45,00 44,07 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 70,00 70,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 25/11/2016.


