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INTRODUÇÃO

Na segunda quinzena de setembro, os destaques da conjuntura 
nacional foram: avanço do IGP-M; relatório do Banco Central reduz 
projeção de inflação e eleva PIB de 2017; região Nordeste foi a que 
mais criou empregos em agosto; queda na inadimplência; confiança 
da construção no Brasil tem quarta alta seguida; aumento da arre-
cadação tributária; déficit em transações correntes; aumento da 
geração de energia eólica.
Na economia internacional os destaques foram: crescimento das 
empresas da zona do euro; crescimento da zona do euro alcança 
taxa dos Estados Unidos; aumento da inflação na zona do euro; 
Banco Central do Japão mantém política monetária; S&P corta 
nota de crédito da China citando aumento dos riscos financeiros e 
econômicos.

Avanço do IGP-M em setembro

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,47% em setembro, contra 
0,10% em agosto, uma vez que a alta no atacado compensou o alívio com a queda nos 
preços ao consumidor. Os dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) mostram 
que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado 
e responde por 60% do indicador geral, subiu 0,74% no período, após variação negativa de 
0,05% em agosto. Os Bens Intermediários passaram a subir 0,62%, após queda de 0,08% 
no mês anterior, com destaque para a alta do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a 
produção. Para os consumidores, os preços tiveram alívio uma vez que o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), com peso de 30% no IGP-M, recuou 0,09% no mês, comparado à alta de 
0,33% antes. Segundo a FGV, o maior responsável por essa queda foi o grupo Habitação, que 
recuou 0,24% contra alta anterior de 0,53%. O movimento foi influenciado principalmente 
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pelo comportamento do item tarifa de eletricidade residencial. Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) registrou alta de 0,14% em setembro, após subir 0,40% em agosto 
(REUTERS, 28/09/2017).

Relatório do Banco Central reduz projeção de inflação e 
eleva PIB de 2017

Conforme o Relatório Trimestral de Inflação do BC, a expectativa para o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017 passou de 3,8%, em junho, para 3,2% neste ano. 
Esses patamares continuam bem abaixo da meta de inflação para 2017, que é de 4,5% ao 
ano. A meta fiscal é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser perseguida 
pelo Banco Central, que, para alcançá-la, decide elevar ou reduzir a taxa básica de juros da 
economia (Selic). Segundo banco central, nos três meses encerrados em agosto, a variação 
do IPCA situou-se 0,27 ponto percentual abaixo do cenário básico apresentado no Relatório 
de Inflação de junho, a despeito de elevações não antecipadas nos preços de combustíveis 
e energia elétrica residencial. A projeção para o crescimento do PIB para 2017, incorpo-
rando os resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi 
revisada de 0,5% para 0,7% (CORREIO BRASILIENSE, 21/09/2017).

Região Nordeste foi a que mais criou empregos em agosto

Em agosto, o número de novas vagas de trabalho com carteira assinada somou 35.457, 
conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Caged, agosto foi o quinto mês seguido 
com mais vagas de trabalho formal abertas do que fechadas no país. No mês anterior, julho, 
foram gerados mais 35.900 postos de trabalho com carteira assinada. De janeiro a agosto 
deste ano, o mês de abril foi o que apresentou melhor resultado: 71.193 novas vagas em 
postos de trabalho formal. A Região Nordeste foi a que gerou mais postos de trabalho com 
19.964 vagas. Em seguida, vêm a Região Sul, com 5935 vagas; o Centro-Oeste, com 4655; 
o Norte, com 3.275; e o Sudeste 1628 postos.  No acumulado do ano, o saldo é de 163,4 
mil novos postos, um aumento de 0,43% em relação ao estoque de dezembro de 2016. Os 
setores de serviços, com 23.299 postos; indústria de transformação, com 12.873, e comércio, 
com 10.721, puxaram a alta. Seguida por construção civil, com 1.017 vagas, e administração 
pública, com 528 postos. Já os setores de agricultura, serviços industriais de utilidade 
pública e indústria extrativa mineral apresentaram queda no número de vagas. Foram redu-
zidos 12.412 postos na agricultura, 434 em serviços industriais de utilidade pública e 135 
na indústria extrativa mineral (AGENDA BRASIL, 21/09/2017).
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Inadimplência com cheques em agosto é a menor para o 
mês desde 2010

A taxa de inadimplência com cheques no Brasil em agosto foi a menor para o mês nos últimos 
sete anos, totalizando 1,82% do total compensado, informou a empresa de análise de infor-
mações de crédito Serasa Experian. Ao todo, agosto teve 768.271 cheques sem fundos 
ante 42.243.134 compensados no país. No acumulado do ano, a proporção de cheques sem 
fundos emitidos no país foi de 2,06%, menor nível para o período desde 2013 (REUTERS, 
22/10/2017).

Confiança da construção no Brasil tem quarta alta seguida 
em setembro

A confiança da construção do Brasil avançou pela quarta vez seguida em setembro, com 
melhora tanto da avaliação atual quanto das expectativas, informou a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). O Índice de Confiança da Construção (ICST) brasileira registrou alta de 1,4 
ponto e chegou a 77,5 pontos em setembro, com um caráter mais disseminado de melhora 
entre os segmentos. O destaque neste mês é a sexta alta seguida da confiança no segmento 
de Preparação de Terreno, um segmento antecedente do início de obras. Os dados da FGV 
mostram que o Índice de Expectativas (IE-CST) teve alta de 1,8 ponto, atingindo 89,2 pontos, 
com destaque para o indicador que mede a demanda para os três meses seguintes. Já o Índice 
da Situação Atual (ISA-CST) subiu 1,1 ponto, para 66,2 pontos, com alta nos dois quesitos 
que o compõem e com destaque para o indicador de percepção em relação à carteira de 
contratos. O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor avançou pelo terceiro mês 
consecutivo, subindo 3,5 pontos percentuais e atingindo 65,6% em setembro (REUTERS, 
26/09/2017).

Com queda na produção, Brasil importa maior volume de 
cacau em 16 anos

O Brasil importou 54 mil toneladas de cacau nos primeiros seis meses do ano, o maior nível 
dos últimos 16 anos, devido à queda na produção e aos baixos níveis dos estoques, disse 
a consultoria INTL FCStone. Segundo a consultoria, o clima pouco favorável prejudicou as 
lavouras cacaueiras na Bahia e a produção de cacau brasileira no primeiro semestre de 2017 
foi impactada. Chuvas fora de época na Bahia, que na safra 2015/16 produziu 66% do cacau 
do Brasil, prejudicaram o cultivo. Nacionalmente, a produção foi estimada em 65 mil tone-
ladas, a segunda pior dos últimos sete anos, superando apenas a do ano passado, quando 
foram colhidas 45 mil toneladas após uma quebra na safra da Bahia devido à estiagem. O 
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Brasil é importante na produção global de cacau, mas tem sido um importador líquido da 
commodity, pois a demanda interna é maior do que a safra (REUTERS, 22/10/2017).

Arrecadação sobe 10,78% em agosto com ajuda de Refis

A arrecadação do governo federal subiu 10,78% em agosto, em termos reais, sobre igual 
mês de 2016, a 104,206 bilhões de reais, diretamente beneficiada pelo montante levan-
tado no programa de parcelamento tributário, o Refis, e pela melhora na arrecadação de 
tributos sobre o lucro. A arrecadação com Imposto de Renda Pessoa Jurídica/Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido teve alta de 24,60% em relação a agosto do ano passado, a 
12,711 bilhões de reais. Em seu relatório mensal, a Receita atribuiu o avanço ao pagamento 
à vista de valores no âmbito do Refis, bem como a pagamentos de estimativa mensal, tanto 
por parte de empresas financeiras quanto não financeiras. Só com o Refis, cujo prazo de 
duração foi estendido pelo governo para o fim deste mês, foram arrecadados 1,804 bilhão 
de reais em agosto. Segundo a Receita, também foram arrecadados 1,213 bilhões de reais 
com o parcelamento de dívida ativa, ação que também é admitida no âmbito do Refis. No 
total, já foram 5,455 bilhões de reais com o programa neste ano. Para além desse impacto 
positivo, a arrecadação de agosto também foi beneficiada, em especial, pela alta de 11,12% 
com Cofins/Pis-Pasep, a 23,586 bilhões de reais, além do aumento de 4,44% na receita 
previdenciária, a 32,681 bilhões de reais. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, a 
arrecadação foi de 862,739 bilhões de reais, aumento real de 1,73% frente a igual etapa do 
ano passado (REUTERS, 19/09/2017).

Brasil tem déficit em transações correntes de US$302 
milhões em agosto

O Brasil teve déficit em transações correntes de 302 milhões de dólares em agosto, segundo 
resultado consecutivo no vermelho, mas ainda assim melhor para o mês desde 2007, quando 
houve superávit de 1,233 bilhão de dólares. No mês, os Investimentos Diretos no País de 
(IDP) somaram 5,138 bilhões de dólares, também abaixo da expectativa de mercado de 6,55 
bilhões de dólares. No acumulado de janeiro a agosto, o saldo em transações correntes ficou 
negativo em 3,013 bilhões de dólares, bem abaixo do déficit de 13,086 bilhões de dólares 
de igual período de 2016. Em 12 meses, o rombo é de 13,457 bilhões de dólares, ou 0,68 % 
do Produto Interno Bruto (PIB) (REUTERS, 26/09/2017).
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Geração de energia eólica cresce 25% no Brasil em 2017

O setor de energia eólica está em pleno vapor. Em tempos de águas magras nos reservató-
rios da região Nordeste, a fonte tem sido uma aliada para suprir a demanda. No dia 10 de 
setembro, a geração bateu recorde e abasteceu 71% da região, segundo dados do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Era um domingo, dia de baixa demanda de energia 
elétrica. Poucos dias depois, em 14 de setembro, um dia de alto consumo, mais uma supe-
ração: as eólicas abasteceram 64% da demanda média do Nordeste. O primeiro semestre de 
2017 é prova disso. A produção de energia eólica em operação comercial no Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN), entre janeiro e julho, foi 25,3% superior à geração no mesmo período 
do ano passado, segundo dados consolidados do boletim mensal divulgado pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Ao todo, 446 usinas eólicas estão em operação 
comercial no país, somando 11,3 GW de capacidade instalada, incremento de 19,7% frente 
à capacidade das 371 unidades geradoras existentes em julho de 2016, segundo os dados 
da CCEE. Se consideradas as usinas em fase de teste, o país já possui 12,18 GW de capaci-
dade instalada e 486 parques eólicos. As usinas eólicas em operação produziram um total de 
3.794 MW médios frente aos 3.029 MW médios gerados no mesmo período de 2016 (EXAME, 
19/09/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Crescimento das empresas da zona do euro no terceiro 
trimestre

As empresas privadas da zona do euro encerraram o terceiro trimestre com um crescimento 
muito mais forte do que o esperado, uma vez que o setor industrial teve em setembro o 
melhor mês desde o início de 2011, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, 
na sigla em inglês). Esse crescimento, junto com as crescentes pressões inflacionárias, deve 
aumentar as expectativas de que o Banco Central Europeu anunciará no próximo mês planos 
para reduzir seus gastos mensais com o afrouxamento quantitativo. O PMI Composto do IHS 
Markit da zona do euro para setembro subiu para 56,7 de 55,7 em agosto, acima da marca de 
50 que separa crescimento de contração. O PMI do setor industrial foi a 58,2 de 57,4, contra 
expectativa de queda para 57,1 e chegando à leitura mais alta desde fevereiro de 2011. As 
empresas do setor de serviços também tiveram um mês muito melhor do que o esperado, 
com o PMI indo a 55,6 (REUTERS, 22/09/2017).
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Inflação na zona do euro é confirmada em 1,5% em agosto

A inflação na zona do euro atingiu o nível mais alto em quatro meses em agosto, confir-
mando a estimativa preliminar da agência de estatísticas da União Europeia. A Eurostat 
informou que os preços ao consumidor nos 19 países que usam o euro subiram 1,5% sobre 
o ano anterior e 0,3% na comparação com julho. A inflação permanece abaixo da meta do 
Banco Central Europeu (BCE) de perto de 2,0%, mas acelerou em relação aos 1,3% de julho. 
Excluindo os componentes voláteis de alimentos não processados e energia, um indicador 
observado pelo BCE para suas decisões de política monetária, a taxa ficou em 1,3% na base 
anual (REUTERS, 18/09/2017).

Crescimento da zona do euro alcança taxa dos Estados 
Unidos

As taxas de crescimento entre as principais economias do mundo estão se sincronizando em 
níveis que não eram vistos há anos conforme a zona do euro alcança os Estados Unidos, disse 
a OCDE em uma atualização de suas estimativas. A economia global deve crescer 3,5% neste 
ano e chegar a uma expansão de 3,7% no próximo, ligeira alta ante a estimativa de junho e 
a melhor taxa desde 2011, disse a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE). A OCDE elevou sua perspectiva para o crescimento da zona do euro este ano 
a 2,1%, contra 1,8% na última vez em que divulgou projeções, colocando a região ao lado 
dos Estados Unidos, cuja expectativa de expansão de 2,1% ficou inalterada. França e Itália 
estão entre os principais motores para esse cenário melhor para a zona do euro. Já o Reino 
Unido fica atrás de todas as principais economias com um crescimento de apenas 1,6% este 
ano, sem alterações em relação a junho, conforme lida com sua saída da União Europeia. Para 
o Brasil, a OCDE piorou em 0,1 ponto percentual a projeção de crescimento para este ano, 
a 0,6%, mas manteve em 1,6% a expectativa de expansão em 2018. Já Índia teve sua esti-
mativa cortada para 6,7%, de 7,3%, anteriormente, devido ao impacto de reformas sobre 
os impostos de bens e serviços. A China, por outro lado, parece estar mais forte com sua 
expansão revisada para a cima a 6,8% em 2017 e 6,6% em 2018 (REUTERS, 19/09/2017).

Banco Central do Japão mantém política monetária

O banco central do Japão deixou inalterada a política monetária e pediu aos mercados que 
mantenham a confiança de que a inflação atingirá a meta de 2%. Mas o recém-chegado 
ao conselho, Goushi Kataoka, não comprou esse discurso. Defensor de um afrouxamento 
monetário agressivo, Kataoka foi o dissidente na votação por 8 a 1 e foi contra a visão do 
Banco do Japão de que a atual política é suficiente para impulsionar a inflação para a sua 
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meta. O presidente do banco central, Haruhiko Kuroda, entretanto, minimizou qualquer 
sugestão de que um novo desentendimento no conselho possa adiar ainda mais qualquer 
plano do banco central de reduzir seu forte estímulo. O Banco do Japão continuará com seu 
poderoso afrouxamento monetário para alcançar inflação de 2,0% o mais cedo possível. 
Como esperado, o banco central decidiu manter sua meta para a taxa de juros de curto prazo 
em -0,1% e a promessa de guiar o rendimento do título de 10 anos em torno de zero por 
cento de acordo com sua política de controle da curva de rendimento. O Banco do Japão 
também manteve a promessa de manter as compras de títulos para que sua carteira aumente 
a um ritmo anual de 80 trilhões de ienes (717,6 bilhões de dólares), indo contra o plano do 
Federal Reserve, banco central norte-americano, de reverter suas medidas da época da crise 
(REUTERS, 21/09/2017).

S&P corta nota de crédito da China citando aumento dos 
riscos financeiros e econômicos

A S&P Global Ratings rebaixou a nota de crédito soberano da China em um degrau, para 
A+ de AA-, citando o aumento dos riscos econômicos e financeiros. O rebaixamento reflete 
a avaliação da instituição de que um período prolongado de forte crescimento do crédito 
aumentou os riscos econômicos e financeiros da China, e que a perspectiva é estável. O rebai-
xamento da S&P segue-se a um movimento similar da Moody’s Investors Service em maio e 
acontece no momento em que o governo lida com os desafios de conter os riscos financeiros 
derivados de anos de estímulo alimentado pelo crédito diante da necessidade de cumprir 
metas oficiais de crescimento. Também acontece menos de um mês antes do Congresso do 
Partido Comunista, evento altamente sensível que resultará em uma importante reforma da 
liderança. As preocupações com o forte crescimento sustentado do crédito na China parecem 
estar aumentando, mesmo que a expansão econômica no primeiro semestre tenha superado 
as expectativas. Os mercados acionários chineses já estavam fechados quando o rebaixa-
mento foi publicado, e houve pouca reação do iuan. A S&P disse que os recentes esforços 
do governo para reduzir a alavancagem corporativa podem estabilizar os riscos financeiros 
no médio prazo. Entretanto, a instituição prevê que o crescimento do crédito nos próximos 
dois a três anos permanecerá em níveis que aumentarão os riscos financeiros gradualmente 
(REUTERS, 21/09/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 29 de 
setembro, a mediana das projeções do IPCA para 2017 reduziu de 3,14% para 2,95%. Para 
2018, a previsão caiu de 4,15% para 4,06%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro aumentou a expectativa para 0,70%. Em 2018, a estimativa 
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de crescimento subiu para 2,38%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena de 
setembro de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apresen-
tadas na tabela a seguir.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

8 set. 29 set. Comportamento 8 set. 29 set. Comportamento

IPCA (%) 3,14 2,95 ▼ 4,15 4,06 ▼
IGP-M (%) -0,88 -0,80 ▼ 4,43 4,44 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,18 3,17 ▼ 3,30 3,24 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 7,00 7,00 = 7,25 7,00 ▼
PIB (% do crescimento) 0,60 0,70 ▲ 2,10 2,38 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) 1,10 1,05 ▼ 2,30 2,40 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -15,00 -15,00 = -32,00 -31,15 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 61,51 62,00 ▲ 49,00 50,00 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 75,00 75,00 = 75,00 75,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 29/9/2017.
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