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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na segunda 
quinzena de dezembro são: menor IPCA-15 para meses de dezembro 
desde 1998; IGP-M subiu em dezembro e fechou o ano em alta; inflação 
estimada pelos brasileiros ficou estável em dezembro; setor público 
apresentou pior déficit fiscal para meses de novembro; índice de 
confiança de serviços apresentou terceiro mês de queda consecutiva; 
confiança da indústria atingiu menor patamar em 6 meses; produção 
nacional de gasolina cresceu em novembro; queda da demanda por 
crédito das empresas em novembro; aumento da demanda do consu-
midor por crédito em novembro; alta das taxas de desemprego em 
algumas regiões metropolitanas em novembro; elevação do desem-
prego subiu no trimestre encerrando em novembro. 
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: nova revisão projeta 
alta do PIB do terceiro trimestre nos EUA impulsionada pelo consumo; 
menor inflação ao consumidor no Japão em novembro e manutenção 
da taxa de juros naquele país. 

IPCA-15 tem menor variação para meses de dezembro 
desde 1998

A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
15 (IPCA-15), fechou o ano com taxa de 6,58%. A taxa divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), é inferior à observada pelo IPCA-15 do ano passado (10,71%) e 
está próxima do teto da meta de inflação do governo federal, que é 6,5%. Considerando-se 
apenas o mês de dezembro, o IPCA-15 ficou em 0,19%, abaixo do 0,26% de novembro e do 
1,18% de dezembro do ano passado. Esta é a menor taxa do IPCA-15 para meses de dezembro 
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desde 1998. Os alimentos e bebidas continuaram registrando deflação (queda de preços) em 
dezembro: -0,18%. No trimestre encerrado em dezembro, esse grupo de despesas acumulou 
uma deflação de 0,49%. Ainda assim, no acumulado de 2016, os alimentos e bebidas regis-
traram uma alta de preços de 9,15%, de acordo com a prévia da inflação oficial.  De acordo com 
a prévia da inflação oficial, a maior alta de preços em 2016 foi observada no grupo de saúde e 
cuidados pessoais, que teve inflação de 11,16%. Outros grupos com taxa acima da média do 
IPCA-15 foram educação (8,96%) e despesas pessoais (7,93%). Os demais grupos de despesa 
tiveram as seguintes taxas acumuladas no ano: habitação (3,38%), artigos de residência (3,78%), 
vestuário (3,94%), transportes (4,31%) e comunicação (1,33%) (AGÊNCIA BRASIL, 21/12/2016).

IGP-M sobe em dezembro e fecha ano em alta

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) encerrou 2016 com alta acumulada de 7,17%, abaixo 
dos 10,54% registrados no ano anterior, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Em dezembro, o indicador avançou 0,54%, retomando a alta após encerrar 
novembro com variação negativa de 0,03%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que 
mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, registrou avanço 
de 0,69% em dezembro, depois de ter recuado 0,16% no mês anterior, e fechou o ano com 
alta acumulada de 7,64%. Os preços das Matérias-Primas Brutas no atacado aceleraram com 
força a alta a 1,96% neste mês, contra 0,90% em novembro, terminando o ano com a maior alta 
acumulada dentro do IPA, de 15,32%. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso 
de 30% no IGP-M, mostrou menor pressão ao desacelerar a alta a 0,20% em dezembro, contra 
0,26% em novembro, e fechou 2016 com avanço de 6,25%. O destaque no mês segundo a FGV 
foi o grupo Habitação, que recuou 0,62% após alta de 0,26% no mês anterior, ressaltando-se 
o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial. No ano, a maior alta acumulada de 
preços foi de Despesas Pessoais, de 10,57%. Por sua vez, o Índice Nacional de Custo da Cons-
trução (INCC) subiu 0,36% em dezembro, contra 0,17% no período anterior, acumulando entre 
janeiro e dezembro variação positiva de 6,35% (REUTERS, 29/12/2016).

Inflação estimada pelos brasileiros ficou estável em 
dezembro

Os consumidores brasileiros acreditam que os próximos 12 meses acumularão uma taxa 
de   inflação  de 9,1%, segundo levantamento de dezembro da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Esse é o segundo mês consecutivo em que o resultado fica estatisticamente 
estável, já que a estimativa de novembro apontava para uma taxa de 9,2%, segundos os 
consumidores. Em dezembro do ano passado, a taxa havia ficado em 11%, segundo a FGV. 
Entre as faixas de renda pesquisadas, a expectativa de inflação aumentou apenas para 
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aqueles com renda entre R$ 2.100 e R$ 4.800, ao passar de 9,3% para 9,8%. Nas outras 
três faixas de renda (menos de R$ 2.800, entre R$ 4.800 e R$ 9.600 e acima de R$ 9.600), 
a expectativa caiu (EXAME, 22/12/2016).

Setor público apresenta pior déficit fiscal para meses de 
novembro 

O setor público consolidado brasileiro registrou déficit primário de 39,141 bilhões de reais 
em novembro, pior resultado para o mês da série histórica iniciada pelo  Banco Central  em 
dezembro de 2001, ressaltando a contínua deterioração das contas públicas em meio à recessão 
econômica. O dado, divulgado pelo BC, veio pior que o rombo de 35,90 bilhões de reais estimado 
por analistas em pesquisa Reuters e foi puxado pelo rombo de 39,876 bilhões de reais registrado 
pelo governo central (governo federal, Banco Central e INSS). Enquanto isso, Estados e municípios 
ficaram no azul em 421 milhões de reais e as empresas estatais registraram superávit primário de 
314 milhões de reais no mês passado. No acumulado de janeiro a novembro, o déficit primário 
do setor público alcançou 85,053 bilhões de reais. Em 12 meses, o rombo foi a 2,50% do 
Produto Interno Bruto (PIB), por incorporar os dados de dezembro de 2015, quando o governo 
realizou pagamento extraordinário de 55,6 bilhões de reais por conta das chamadas “peda-
ladas fiscais”. Para o ano, a meta fiscal é de déficit primário ainda mais alto, de 163,9 bilhões 
de reais para o setor público consolidado, equivalente a 2,6% do PIB. O dado será, se confir-
mado, o pior já registrado pelo país e o terceiro consecutivo no vermelho. Refletindo o persis-
tente desarranjo fiscal, a dívida bruta do país foi a 70,5% do PIB, acima dos 69,5% do mês 
anterior. A dívida líquida subiu a 43,8 por cento do PIB em novembro, ligeiramente superior 
aos 43,7 por cento de outubro (EXAME, 27/12/2016).

Índice de Confiança de Serviços apresentou terceiro mês 
de queda consecutiva 

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da Fundação Getúlio Vargas recuou 1,8 ponto em 
dezembro, para 75,7 pontos.  Com a terceira queda consecutiva, o índice recuou ao menor nível 
desde junho passado e acumulou perdas de 4,9 pontos desde setembro.  Das 13 atividades 
pesquisadas no setor de serviços, 9 apresentaram queda da confiança em dezembro. O Índice 
de Situação Atual (ISA-S) caiu 0,7 ponto, para 70,2 pontos, e o Índice de Expectativas (IE-S) 
recuou 2,9 pontos, para 81,6 pontos. A maior contribuição para a variação do ISA-S no mês foi 
dada, novamente, pelo indicador de percepção com a Situação Atual dos Negócios, que caiu 
1,3 ponto, para 69,7 pontos. Entre os indicadores integrantes do Índice de Expectativas (IE-S), 
o destaque negativo foi o de Tendência dos Negócios para os seis meses seguintes, que recuou 
3,8 pontos, para 83,1 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor de serviços 
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variou 0,1 ponto percentual (p.p.) em novembro, para 82,7%. No quarto trimestre, a média do 
NUCI ficou em 82,6%, apenas 0,1% abaixo da média registrada no trimestre anterior. Segundo 
a FGV, as empresas do setor de serviços seguem no movimento de revisão, para baixo, das 
expectativas sobre a evolução dos negócios no curto prazo (FGV, 27/12/52016).

Confiança da Indústria atingiu menor patamar em 6 meses 

O Índice de Confiança da  Indústria  (ICI) do Brasil caiu em dezembro para o menor patamar 
desde junho passado, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), em mais um indicador de que 
a economia brasileira enfrenta dificuldades para se recuperar. O ICI recuou 2,2 pontos, a 84,8 
pontos em dezembro, após subir 0,4 ponto no mês anterior. A prévia do indicador deste mês já 
havia mostrado o cenário negativo, com queda de 2,9 pontos, para o menor nível desde junho. 
Segundo a FGV, a queda da confiança ocorreu em 12 de 19 segmentos industriais e atingiu 
tanto as avaliações sobre a situação atual quanto as perspectivas das empresas para os meses 
seguintes. O Índice de Expectativas (IE) caiu 1,8 ponto, a 87,1 pontos no período, enquanto 
que o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 2,2 pontos, a 82,9 pontos. A FGV informou ainda 
que o Nível de Utilização da Capacidade Instalada foi a 72,5 por cento em dezembro, nova 
mínima dentro da série histórica, iniciada em 2001 (EXAME, 26/12/2016).

Produção nacional de gasolina cresceu em novembro

A produção de gasolina nas refinarias do Brasil cresceu 1,7% em novembro, na comparação 
com o mesmo mês do ano anterior, para 13,8 milhões de barris, enquanto a de diesel caiu 
cerca de 13 por cento na mesma comparação, para 21,49 milhões de barris, informou a regu-
ladora do setor de petróleo (ANP).  A produção total de derivados de petróleo caiu 7,0% no 
período, para 54,16 milhões de barris, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (REUTERS, 19/12/2016).

Demanda por crédito das empresas cai em novembro

Segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito houve queda de 
11,4% na demanda empresarial por crédito em novembro/16, comparativamente ao mesmo 
mês do ano passado (novembro/15). Na comparação com outubro/16, a queda da procura das 
empresas por crédito em novembro de 2016 foi de 0,5%. No acumulado do ano, isto é de janeiro 
a novembro, a demanda das empresas por crédito registra retração de 2,3% perante o acumulado 
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do mesmo período do ano passado. De acordo com os economistas da Serasa Experian, a baixa 
demanda por capital de giro, tendo em vista o aprofundamento da recessão e as taxas de juros 
ainda bastante elevadas continuam pesando negativamente sobre a demanda das empresas por 
crédito. A queda da demanda empresarial por crédito em novembro/16 foi puxada pelas micro e 
pequenas empresas, com recuo de 11,5% frente a novembro/15. Nas médias empresas, houve 
queda interanual de 10,7% na procura por crédito em novembro/16 ao passo que nas grandes 
empresas, por este mesmo critério de comparação, o recuo foi de 10,6%. No acumulado de janeiro 
a novembro de 2016, a queda da demanda por crédito nas médias e grandes empresas foram de 
12,2% (médias empresas) e de 10,3% (grandes empresas). Já as micro e pequenas empresas 
estão exibindo menor recuo na demanda por crédito no acumulado de janeiro a novembro de 
2016 frente ao mesmo período do ano passado (-1,7%) (SERASA EXPERIAN, 20/12/2016).

Demanda do consumidor por crédito cresceu em novembro

De acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, a quanti-
dade de pessoas que buscou crédito em novembro de 2016 cresceu 5,3% em relação ao mês 
imediatamente anterior (outubro/16). Na comparação com novembro do ano passado, houve 
alta de 16,7%. No acumulado do ano até novembro/16, a demanda do consumidor exibe cres-
cimento de 3,9% parente mesmo período do ano passado. De acordo com os economistas da 
Serasa Experian, as vendas da data comemorativa da Black Friday, que vem ganhando rele-
vância no varejo (alta de 11,0% nas vendas em relação à mesma data comemorativa do ano 
passado), e a realização de vários Feirões Limpa Nome em novembro, tanto presenciais (São 
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte) quanto online (em todo o país), impulsionou a procura 
por crédito no mês passado. Em novembro/16, quando comparado com outubro/16, as varia-
ções na procura do consumidor por crédito nas regiões do país foram: Norte (4,1%); Nordeste 
(2,9%); Centro-Oeste (4,2%), Sul (5,5%); Sudeste (6,4%) (SERASA EXPERIAN, 16/12/2016).

Taxas de desemprego nas regiões metropolitanas de 
Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo registraram nova alta 
em novembro 

As taxas de desemprego nas regiões metropolitanas de Fortaleza, Porto Alegre e São Paulo 
mostraram nova alta em novembro, de acordo com os dados divulgados pela Pesquisa de 
Emprego e Desemprego divulgada pelo Seade/Dieese. A região metropolitana de Fortaleza 
apresentou aumento mais expressivo, com a taxa de desemprego subindo de 9,2% para 
13,2% entre novembro de 2015 e o mesmo mês deste ano. Já em Porto Alegre, a taxa de 
desocupação passou de 10,2% para 10,8%, na mesma métrica. Na região metropolitana, a 
taxa de desemprego oscilou de 14,1% para 16,8% no período, diante da queda interanual 
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de 3,4% da ocupação, enquanto a População Economicamente Ativa (PEA) registrou ligeiro 
declínio de 0,3% (ECONOMIA EM DIA, 22/12/2016).

Desemprego subiu no trimestre encerrando em novembro 

A taxa de desemprego no país aumentou para 11,9% no trimestre encerrado em novembro 
de 2016, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em igual período do ano 
passado, o desemprego atingia 9% da população economicamente ativa do país. No trimestre 
anterior, encerrado em agosto, o desemprego era de 11,8%. O contingente de desempre-
gados atingiu 12,1 milhões de pessoas no trimestre encerrado em novembro, número 33,1% 
maior do que em igual período do ano anterior. No trimestre encerrado em agosto, eram 12 
milhões de desocupados. O número de desempregados em novembro é o maior da série 
histórica, iniciada em 2012. Já a população empregada, de 90,2 milhões de pessoas, é 2,1% 
menor que em igual período do ano passado, quando o contingente de desempregados era 
de 92,2 milhões. No trimestre encerrado em agosto, 90,1 milhões tinham trabalho no país. 
Segundo o IBGE, houve corte de 1,9 milhão de vagas de trabalho desde novembro do ano 
passado. O nível de ocupação (que é a proporção de pessoas ocupadas em relação à popu-
lação com idade para trabalhar) caiu de 55,9% no trimestre encerrado em novembro do ano 
passado para 54,1% em igual período deste ano. No trimestre até agosto, esse nível era de 
54,2%. A população economicamente ativa aumentou 1,1%, em 1,1 milhão de pessoas, para 
102,3 milhões, ante 101,2 milhões no ano passado, e ficou estável em relação a agosto. Já a 
população inativa subiu 1,5% (967 mil), para 64,5 milhões, ante igual período do ano passado, 
e ficou estável em relação ao trimestre anterior, encerrado em agosto (VALOR, 29/12/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Nova revisão altista do PIB do terceiro trimestre foi impul-
sionada pelo consumo nos EUA

O PIB norte-americano registrou crescimento de 3,5% na passagem do segundo para o 
terceiro trimestre, em termos dessazonalizados e anualizados, de acordo com sua leitura 
final divulgada. O resultado foi superior ao observado nas duas prévias, que tinham indicado 
expansão de 2,9% e de 3,2%, nessa ordem. Essa nova revisão altista foi explicada, principal-
mente, pela elevação do consumo, de 3,0%, na comparação com a estimativa inicial de 2,8%. 
Além disso, os investimentos subiram 0,5%, acima da expansão de 0,3% reportada na leitura 
anterior (ECONOMIA EM DIA, 23/12/2016).
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Inflação ao consumidor recuou no Japão em novembro

O núcleo dos preços ao consumidor no  Japão  marcou o nono mês consecutivo de quedas 
anuais, segundo dados divulgados, sugerindo que a economia ainda não tem impulso sufi-
ciente para levar a inflação em direção à ambiciosa meta de 2% do banco central. O núcleo 
do índice de preços ao consumidor, que inclui produtos de petróleo, mas exclui preços 
voláteis de alimentos, caiu 0,4% em novembro em relação ao ano anterior, segundo dados 
do governo, em comparação com a previsão de queda de 0,3%. A inflação geral, no mesmo 
período, subiu 0,5%. Analistas esperam que a inflação acelere no ano que vem, refletindo a 
recente recuperação dos preços do petróleo e a queda do iene que impulsionou os preços de 
importação, aliviando a pressão sobre o Banco do Japão para complementar um programa de 
estímulo (FOLHA, 27/12/2016).

Japão mantém taxa de juros inalterada

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve a taxa de juros básica do país inalterada 
em -0,10%. Além disso, a meta para os juros dos títulos do governo de 10 anos foi mantida 
em torno de zero e o ritmo de compra dos títulos seguiu em ¥80 trilhões. No comunicado, 
merece destaque o reconhecimento da melhora da atividade econômica, com o avanço das 
exportações e a resiliência do consumo das famílias (ECONOMIA EM DIA, 20/12/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 30 de 
dezembro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 variou de 6,52% para 6,38%. Para 
2017, a previsão caiu de 4,90% para 4,87%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro passou a previsão de -3,48% para -3,49%. Em 2017, a estima-
tiva de crescimento passou 0,70% para 0,50%. As expectativas do mercado, para a segunda 
quinzena de dezembro 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

9 dez. 30 dez. Comportamento 9 dez. 30 dez. Comportamento

IPCA (%) 6,52 6,38 ▼ 4,90 4,87 ▼
IGP-M (%) 7,04 - - 5,06 5,08 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,46 - - 3,41 3,40 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) - - - 11,63 10,25 ▼
PIB (% do crescimento) -3,48 -3,49 ▼ 0,70 0,50 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) -6,68 -6,58 ▲ 0,75 0,88 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -20,00 -20,35 ▼ -26,00 -25,35 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 47,00 47,10 ▲ 45,00 46,98 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 66,06 69,00 ▲ 70,00 70,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 30/12/2016.


