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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na segunda 
quinzena de outubro são: Retração na atividade econômica; avanço 
no Indicador Antecedente Composto da Economia; Copom reduz a 
taxa Selic; alta do IGP-M; retração no setor de serviços e no comércio 
varejista; recorde na produção de petróleo e gás; aumento na taxa 
de desocupação; mercado formal perde menos postos de trabalho; 
avanço na confiança do consumidor  e do comércio; queda na confiança 
da indústria; redução nos desembolsos do BNDES ; queda no saldo 
das operações de crédito e na taxa de juros para o crédito direcionado 
e inadimplência estável; produtores contrataram empréstimos para 
safra 2016/2017; déficit nas transações correntes do balanço de paga-
mentos; queda na arrecadação; setor público tem déficit primário.
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: Exportações impul-
sionam alta anual do PIB dos EUA no 3°trimestre; BCE mantém taxas 
básicas sem alterações; Economia britânica tem crescimento sólido 
no 3º trimestre; PIB da China tem alta anual de 6,7% no 3º trimestre.

Atividade econômica do Brasil recua 0,91% em agosto

A atividade econômica brasileira seguiu com resultado negativo em agosto, com contração 
de 0,91% sobre julho segundo índice do Banco Central, pior resultado em mais de um ano. 
A leitura de agosto é o pior resultado desde maio de 2015, quando o indicador apresentou 
recuo de 1,02%. Na comparação com agosto do ano passado, o IBC-Br caiu 2,72%. No acumu-
lado em 12 meses, o recuo foi de 5,48%. Na Bahia, o IBCR recuou 6,5% em agosto, na compa-
ração com o mesmo mês do ano anterior, e teve queda de 4,9% no acumulado dos últimos 12 
meses (BANCO CENTRAL, 20/10/2016). 
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Indicador Antecedente Composto da Economia registra 
avanço em setembro

Pelo oitavo mês consecutivo, o Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) para o 
Brasil, avançou 1,3% entre agosto e setembro, para 99,6 pontos. O avanço foi de 0,2%, em 
agosto e 2,2%, em julho. Dos oito componentes, sete contribuíram positivamente para o 
índice em setembro. O único componente em queda foi o Índice de Termos de Troca. O IACE é 
elaborado em parceria do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/
IBRE) com o The Conference Board (TCB). O Indicador Coincidente Composto da Economia 
(ICCE, FGV/TCB) do Brasil, que mede as condições econômicas atuais, apresentou queda de 
0,5% entre agosto e setembro, atingindo 96,8 pontos. Anteriormente, houve duas quedas 
consecutivas, de 0,4% em agosto e em julho (EXAME, 19/10/2016).

Copom reduz a taxa Selic para 14,00% ao ano

Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações dispo-
níveis, o Copom decidiu, por unanimidade, pela redução da taxa básica de juros para 14,00% 
a.a., sem viés. O Comitê entende que a convergência da inflação para a meta em 2017 e 
2018 é compatível com uma flexibilização moderada e gradual das condições monetárias. 
O Comitê avaliará o ritmo e a magnitude da flexibilização monetária ao longo do tempo, 
de modo a garantir a convergência da inflação para a meta de 4,5%. A magnitude da flexi-
bilização monetária e uma possível intensificação do seu ritmo dependerão de evolução 
favorável de fatores que permitam maior confiança no alcance das metas para a inflação no 
horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui os anos-calendário de 
2017 e 2018. O Comitê destaca os seguintes fatores domésticos: (i) que os componentes do 
IPCA mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica retomem claramente uma 
trajetória de desinflação em velocidade adequada; e (ii) que o ritmo de aprovação e imple-
mentação dos ajustes necessários na economia contribuam para uma dinâmica inflacionária 
compatível com a convergência da inflação para a meta (BANCO CENTRAL, 19/10/2016).

IGP-M tem alta em outubro

A alta dos preços no atacado e da construção apresentaram algum alívio e o Índice Geral 
de Preços-Mercado (IGP-M) terminou outubro com avanço de 0,16%, contra 0,20% no mês 
anterior, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo a FGV, o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do 
índice geral, desacelerou ligeiramente a alta a 0,15% em outubro, contra 0,18% em setembro. 
Os preços dos produtos agropecuários no IPA tiveram queda de 0,79% no período, contra 
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recuo de 0,65% um mês antes. Já os produtos industriais repetiram a alta de 0,53%. O Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no IGP-M, avançou 0,17% em outubro, 
contra alta de 0,16% no mês anterior. A FGV destacou o desempenho do Transportes, que 
passou a avançar 0,51% depois de recuo de 0,12% em setembro, pressionado pelo compor-
tamento da gasolina. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, subiu 
0,17% em outubro, após registrar alta de 0,37% em setembro (REUTERS, 28/10/2016).

Setor de serviços no Brasil tem pior agosto

O volume do setor de serviços do Brasil voltou a cair com força em agosto, registrando os 
piores resultados para o mês na série iniciada em 2012. O setor registrou queda de 1,6% 
no volume de vendas em agosto sobre o mês anterior, na série com ajuste sazonal, após alta 
de 0,7% em julho e recuo de 0,3% em junho. Na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, houve queda de 3,9% no volume, 17ª taxa negativa, mostrou o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque em agosto foi a atividade de Serviços pres-
tados às famílias, que apresentou perdas de 1,6% na comparação com o mês anterior. Outros 
serviços teve queda de 1,2%, enquanto Serviços profissionais, administrativos e comple-
mentares recuaram 0,3%. Na outra ponta, Serviços de informação e comunicação e de Trans-
portes, serviços auxiliares dos transportes e correio registraram leves avanços de 0,3% e 
0,1%, respectivamente. Já o agregado especial das atividades turísticas teve recuo de 0,8% 
na comparação com o mês anterior. Na Bahia, a receita nominal e o volume de serviços apre-
sentaram queda de 6,9% e 12,1%, respectivamente, no mês de agosto em relação ao mesmo 
mês de 2015. No acumulado em 12 meses, a receita recuou 3,4% e o volume teve retração 
de 8,9% (EXAME, 19/10/2016).

Vendas no comércio varejista recuam em agosto

Os indicadores do comércio varejista do país fecharam o mês de agosto com quedas tanto 
no volume de vendas (-0,6%), quanto na receita nominal do setor (-0,5%), em comparação 
ao mês de julho, na série com ajuste sazonal. O balanço faz parte da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. Com a queda de agosto, as vendas do comércio 
fecharam os primeiros oito meses do ano com queda acumulada de 6,6%, enquanto a receita 
nominal fechou com expansão de 5,1%, comparativamente aos primeiros oito meses do 
ano passado. Quando a comparação se dá com agosto do ano passado, o volume de vendas 
recuou 5,5%. Segundo o IBGE, o comércio varejista ampliado (varejo e mais as atividades de 
veículos, motos, partes e peças e de material de construção) teve variação negativa de 2% no 
volume de vendas e de 1,2% em receita nominal, em relação a julho de 2016, na série com 
ajuste sazonal. Em relação a agosto de 2015, o varejo ampliado recuou 7,7% para o volume 
de vendas e avançou 1,2% para a receita nominal. Quanto às taxas acumuladas, os resultados 
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foram de -9,3% no ano e de -10,2% nos últimos 12 meses, para o volume de vendas, e 
de -0,6% e -1,9% para a receita nominal, respectivamente. A queda de 0,6% nas vendas 
do comércio varejista entre julho e agosto deste ano, na série livre de influências sazonais, 
refletem retrações em 23 das 27 unidades da federação, com destaque para a retração de 
4,2% verificada no Acre, seguido do Amazonas (-3,3%). Na Bahia, o volume de vendas retraiu 
12,1%, em relação  ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado em 12 meses, o setor 
registrou queda de 12,4% (AGÊNCIA BRASIL, 18/10/2016).

Produção de petróleo e gás bate recorde

A Petrobras anunciou que sua produção total de petróleo e gás natural, em setembro, foi de 
2,88 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,75 milhões boed produzidos 
no Brasil e 0,13 milhão boed no exterior. Esse resultado representa crescimento de 1,4% na 
produção total da companhia em relação a agosto. A produção total de petróleo e gás no Brasil 
é um novo recorde mensal, superando os 2,72 milhões boed atingidos no mês de agosto de 
2016. A produção média de petróleo no país, que atingiu 2,24 milhões de barris por dia (bpd) 
em setembro, também constituiu novo recorde. A produção de petróleo e gás natural operada 
pela Petrobras (parcela própria e dos parceiros) na camada pré-sal também bateu novo recorde 
mensal em setembro, ao alcançar 1,46 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed). Esse 
volume corresponde a um aumento de 7,3% em relação ao mês anterior. Segundo a Petrobras, 
esse resultado se deve, principalmente, ao crescimento da produção dos campos de Lula e 
Sapinhoá, ambos na Bacia de Santos. Em setembro, a produção média de petróleo operada pela 
Petrobras no pré-sal bateu também novo recorde mensal, de 1,17 milhão de barris de petróleo 
por dia (bpd). Além disso, a Petrobras e seus parceiros alcançaram novo recorde de produção 
diária de óleo naquela província, ao produzirem, no dia 07/09, o volume de 1,23 milhão de 
bpd. A produção de gás natural no Brasil, excluído o volume liquefeito, foi de 81,2 milhões m³/
dia, 2,2% acima do mês anterior (79,5 milhões m³/dia), o que constitui novo recorde mensal. A 
produção média de gás natural no exterior foi de 9,5 milhões m³/d, um volume 2% menor em 
relação ao mês anterior, devido à parada programada da plataforma dos campos de Lucius/
Hadrian South, nos Estados Unidos (JORNAL DO BRASIL, 17/10/2016).

Taxa de desocupação é de 11,8% no trimestre encerrado 
em setembro de 2016

A taxa de desocupação foi estimada em 11,8% no trimestre móvel encerrado em setembro de 
2016. Isso representa um crescimento de 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação ao período 
entre abril e junho deste ano (11,3%). Na comparação com o mesmo trimestre móvel do ano 
anterior, julho a setembro de 2015, quando a taxa foi estimada em 8,9%, o quadro também 
foi de elevação (2,9 p.p.). A população desocupada (12,0 milhões de pessoas) cresceu 3,8% 
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(mais 437 mil pessoas) em relação ao trimestre de abril a junho de 2016 e subiu 33,9% (mais 
3,0 milhões de pessoas) no confronto com igual trimestre de 2015. Já a população ocupada 
(89,8 milhões de pessoas) apresentou redução de 1,1%, quando comparada com o trimestre 
de abril a junho de 2016 (menos 963 mil pessoas). Em comparação com igual trimestre de 
2015, foi registrada queda de 2,4% (menos 2,3 milhões de pessoas). O número de empre-
gados com carteira assinada (34,1 milhões de pessoas) no setor privado apresentou queda de 
0,9% frente ao trimestre de abril a junho de 2016 (menos 314 mil pessoas). Na comparação 
com igual trimestre do ano anterior, a redução foi de 3,7% (menos 1,3 milhão de pessoas). 
O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos (R$ 2.015) cresceu 
0,9% frente ao trimestre de abril a junho de 2016 (R$ 1.997) e recuou 2,1% em relação 
ao mesmo trimestre do ano passado (R$ 2.059). A massa de rendimento real habitualmente 
recebida pelas pessoas ocupadas em todos os trabalhos (R$ R$ 176,8 bilhões) não apre-
sentou variação significativa em relação ao trimestre de abril a junho de 2016, e retraiu 3,8% 
frente ao mesmo trimestre do ano anterior (IBGE, 27/10/2016).

Taxa de desemprego praticamente estável na RMS em 
setembro de 2016

As informações captadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela SEI, em 
parceria com Dieese, Setre e Seade, mostram que a taxa de desemprego total da Região 
Metropolitana de Salvador passou de 25,7% para 25,5% da População Economicamente Ativa 
(PEA), entre agosto e setembro de 2016. O contingente de desempregados foi estimado em 
493 mil pessoas, sem alteração em relação ao mês anterior. Este resultado decorreu do cres-
cimento da PEA (aumento de 13 mil pessoas) em número idêntico ao acréscimo da ocupação 
(mais 13 mil postos de trabalho). A taxa de participação cresceu ligeiramente de 58,0% para 
58,3%, no mês em análise. No mês de setembro, o contingente de ocupados foi estimado em 
1.439 mil pessoas. Entre julho e agosto de 2016, o rendimento médio real aumentou ligeira-
mente para os ocupados (0,6%) e ficou relativamente estável para os assalariados (-0,1%). Os 
valores monetários passaram a equivaler a R$ 1.346 e R$ 1.427, respectivamente. A massa 
de rendimento real elevou-se entre os ocupados (2,1%) e entre os assalariados (1,6%). Para 
os ocupados, o resultado positivo decorreu do acréscimo do nível de ocupação e, em menor 
proporção, do rendimento médio real. Para os assalariados, foi resultado do aumento da 
ocupação, já que o nível de salário real praticamente não variou (SEI, 26/10/2016).

Mercado formal continua perdendo menos postos de 
trabalho

Os dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo 
Ministério do Trabalho do mercado formal em setembro demonstram uma perda de 39.282 
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postos de trabalho, bem menor que o registrado em setembro do ano passado, quando foram 
perdidos 95.602 empregos formais. Com relação ao estoque do mês anterior, houve um recuo 
de 0,10%, chegando a 39,0 milhões os vínculos trabalhistas no país. O resultado de setembro 
originou-se de 1.142.797 admissões e de 1.182.079 desligamentos. Dois setores apresen-
taram saldos positivos, o da Indústria de Transformação que criou 9.363 postos (0,13%) e 
o Comércio com geração de 3.940 postos (0,04%). Os resultados negativos foram verifi-
cados na Construção Civil (-27.591 postos), seguido pelos Serviços (-15.144 postos). Em duas 
regiões do país saldo foi positivo. No Nordeste houve um saldo expressivo de 29.520 novos 
postos, ou 0,46%. No Sul, foram 1.135 novos empregos. Verificou-se, porém, a queda no 
estoque de emprego no Sudeste (-63.521 postos ou -0,31%); Centro-Oeste (-5.374 postos ou 
-0,17%); e Norte (-1.042 postos ou -0,06%). Entre os estados, Pernambuco foi onde mais se 
gerou emprego, criando 15.721 novas vagas. Também em Alagoas, houve criação de 13.395 
novos empregos. As quedas foram mais expressivas no Rio de Janeiro (-23.521 postos). A 
Bahia registrou perda de 331 postos de trabalho. No acumulado do ano, a queda registrada 
no emprego atingiu o montante de -683.597 postos de trabalho, equivalente ao declínio de 
1,72%, e, nos últimos doze meses, verificou-se redução de 1.599.733 empregos, represen-
tando uma variação negativa de 3,94% (MTE, 26/10/2016).

Confiança do consumidor alcança maior nível desde 2014

Depois de seis altas consecutivas, o Índice de Confiança do Consumidor atingiu 82,4 pontos 
– o maior nível desde dezembro de 2014 (86,6 pontos). Os dados são da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). De acordo com a pesquisa, apenas entre setembro e outubro, o indicador subiu 
1,8 ponto. Na comparação entre outubro e igual mês do ano passado, houve uma alta de 
15,8 pontos. A recuperação da confiança continua a ser comandada pelas expectativas. A 
FGV informou, ainda, que em outubro houve ligeiro aumento da satisfação dos consumidores 
em relação à situação presente e o sexto avanço consecutivo dos indicadores que medem 
expectativas para os meses seguintes. O indicador que mede a situação atual dos consu-
midores, um dos componentes do índice de confiança, avançou 0,8 ponto em outubro ao 
alcançar os 69 pontos. Um segundo componente do indiciador de confiança, o que mede as 
expectativas em relação ao futuro, subiu 2,5 pontos e atingiu 92,6 pontos. A pesquisa ainda 
revela que houve melhora na intenção de compras de bens duráveis pelo quinto mês conse-
cutivo, atingindo o maior nível desde março de 2015 (77,9 pontos) (FGV, 26/10/2016).

Confiança do comércio no Brasil avança com percepção 
melhor da situação atual

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Brasil avançou em outubro e praticamente 
compensou a perda vista no mês anterior, com a melhora da percepção sobre a situação atual, 
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de acordo com os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Icon apresentou 
avanço de 1,5 ponto e foi a 81,9 pontos, após recuo de 1,7 ponto em setembro. O principal 
destaque para o resultado foi Índice da Situação Atual (ISA), que subiu 5,1 pontos e chegou a 
74,1 pontos, maior nível desde fevereiro de 2015. Por outro lado, o Índice de Expectativas (IE) 
recuou 2,0 pontos e atingiu 90,6 pontos em outubro (REUTERS, 27/10/2016).

Confiança da indústria do Brasil volta a cair com piora 
generalizada

As avaliações sobre a situação atual e sobre as perspectivas pioraram, e o Índice de Confiança 
da Indústria (ICI) brasileira recuou em outubro após alta no mês anterior, mostraram dados 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O ICI registrou queda de 1,6 ponto e foi a 86,6 pontos em 
outubro, depois de subir 2,1 pontos em setembro. O resultado foi influenciado tanto pela 
queda de 1,8 ponto do Índice da Situação Atual (ISA), para 84,9 pontos no mês, quanto pelo 
recuo de 1,4 ponto do Índice de Expectativas (IE), a 88,4 pontos. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada apresentou queda de 1 ponto percentual e chegou a 73,7% no período 
na comparação com o mês anterior (REUTERS, 31/10/2016).

Desembolsos do BNDES caem em 2016 e devem ser os 
menores em 8 anos

O crédito concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
no ano até setembro caiu 34% ante mesma etapa de 2015, e o acumulado do ano deve ser 
o menor desde 2008, refletindo a recessão no país e critérios mais rigorosos para liberação 
de recursos. De janeiro a setembro, as concessões do banco somaram R$ 62,2 bilhões. Com 
isso, os financiamentos totais em 2016 devem ficar abaixo de R$ 100 bilhões, o que não 
acontece desde 2008, quando os desembolsos somaram R$ 90,8 bilhões. A média trimes-
tral dos empréstimos do banco tem sido de R$ 7 bilhões, bem abaixo dos cerca de R$ 41 
bilhões do último trimestre de 2015. Tanto as aprovações de crédito quanto as consultas das 
empresas por financiamentos caíram neste ano, 24% e 8%, respectivamente, na comparação 
com os primeiros nove meses de 2015 (REUTERS, 20/10/2016).

Queda no saldo das operações de crédito

O saldo total das operações de crédito do sistema financeiro atingiu R$ 3.110 bilhões em 
setembro, recuando 0,2% no mês e 1,7% em doze meses. A variação mensal refletiu a retração 
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de 0,4% na carteira de pessoas jurídicas, saldo de R$1.569 bilhões. As operações com pessoas 
físicas somaram R$1.541 bilhões (+0,1% no mês). A relação crédito/PIB situou-se em 50,8% 
(ante 54% em setembro de 2015). A carteira com recursos livres alcançou R$1.547 bilhões, 
após declínios de 0,2% no mês e de 3,9% em doze meses. No mês, o crédito às famílias recuou 
0,3% (saldo de R$801 bilhões), refletindo, entre outros fatores, o efeito da greve bancária. Os 
créditos livres às empresas somaram R$746 bilhões (-0,1% no mês), destacando-se os declínios 
dos empréstimos de capital de giro (-1,2%) e dos adiantamentos sobre contratos de câmbio 
(-4,8%). Os financiamentos com recursos direcionados atingiram saldo de R$1.563 bilhões 
(-0,2% no mês e +0,6% em doze meses), com redução no segmento de pessoas jurídicas 
(-0,8% no mês, saldo de R$823 bilhões), notadamente nos financiamentos para investimentos 
com recursos do BNDES. As operações com pessoas físicas somaram R$740 bilhões (+0,5% no 
mês), com aumentos de 0,6% na carteira imobiliária e de 0,5% no crédito rural. Consideradas 
as operações com saldo acima de R$1 mil, registraram declínio os saldos referentes à Região 
Sudeste (R$1.671 bilhões, -0,2%) e Nordeste (R$397 bilhões, -0,5%). Por outro lado, as carteiras 
das regiões Centro-Oeste e Sul aumentaram, respectivamente, para R$325 bilhões (+0,3%) e 
R$545 bilhões (+0,2%). O estoque contratado com a Região Norte permaneceu estável em 
R$116 bilhões. Na Bahia, o saldo das operações de crédito totalizaram R$108 bilhões no mês, 
queda de 3,1% em relação ao mesmo mês de 2015 (BANCO CENTRAL, 26/10/2016).

Queda na taxa de juros para o crédito direcionado e inadim-
plência estável

A taxa média de juros das operações de crédito do sistema financeiro, computadas as contra-
tações com recursos livres e direcionados, atingiu 33% a.a. em setembro (+0,1 p.p. no mês e 
de +3,7 p.p. em doze meses). No crédito livre, o custo médio segue em elevação, situando-se 
em 53,4% a.a. (+0,5 p.p. mês e +7,2 p.p., em 12 meses), enquanto no direcionado, verificou-
-se o recuo para 11,1% a.a. (-0,2 p.p. e +1,3 p.p, respectivamente). No segmento de pessoas 
físicas, a taxa média de juros aumentou 0,7 p.p. no mês e 5,1 p.p. em doze meses, atingindo 
42,5% a.a. Nas contratações com recursos livres, a taxa alcançou 73,3% a.a (+ 1,5 p.p. no 
mês), com destaques para cartão rotativo (+5,3 p.p.), crédito pessoal não consignado (+2,8 
p.p.) e cheque especial (+3,8 p.p.). No crédito direcionado, o custo médio mensal permaneceu 
estável em 10,4% a.a. Nos empréstimos às empresas, a taxa média situou-se em 21,4% 
a.a. (-0,6 p.p. no mês e +1 p.p. em doze meses). Nas operações com recursos livres, o custo 
declinou 0,8 p.p. no mês, para 29,8% a.a. (desconto de duplicatas: -4,2 p.p, capital de giro: 
-1,2 p.p). No crédito direcionado, a taxa diminuiu 0,4 p.p., para 12% a.a. (financiamentos para 
investimentos com recursos do BNDES: -0,6 p.p.). A taxa de inadimplência das operações de 
crédito do sistema financeiro, referente aos atrasos superiores a noventa dias, permaneceu 
estável em 3,7% (aumento de 0,6 p.p em 12 meses). No crédito às famílias, o nível de atrasos 
aumentou 0,1 p.p. no mês, situando-se em 4,2%, enquanto no crédito às empresas, manteve-
-se estável em 3,3%. No segmento livre, a inadimplência permaneceu em 5,9%, enquanto no 
direcionado, alcançou 1,6% (+0,1 p.p. no mês) (BANCO CENTRAL, 26/10/2016).
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Produtores contrataram R$ 33,4 bilhões para safra 
2016/2017

Os produtores rurais já contrataram R$ 33,4 bilhões de crédito, entre julho e setembro, para 
a safra 2016/2017. Do total, R$ 20,7 bilhões são para custeio, R$ 7,2 bilhões, para comercia-
lização e R$ 5,6 bilhões, para investimento. Os desembolsos representam 18% dos R$ 183,9 
bilhões programados para o ciclo agrícola 2016/17. A modalidade de investimento cresceu 
19,1% em comparação ao mesmo período do ano passado, saindo de R$ 4,7 bilhões para R$ 
5,6 bilhões. O crédito para comercialização também teve uma elevação de 17%, saltando 
de R$ 6,12 bilhões para R$ 7,16 bilhões. Entretanto, as aplicações em custeio caíram 27,8%, 
de R$ 28,6 bilhões para R$ 20,6 bilhões. Segundo a Secretaria de Política Agrícola (SPA) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a redução decorreu da anteci-
pação das contratações realizadas nos meses de maio e junho de 2016, da ordem de R$ 10 
bilhões, a título de pré-custeio. A contratação de recursos destinados ao Programa de Moder-
nização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moder-
frota) apresentou crescimento da ordem de 127%, chegando a R$ 2,3 bilhões contra R$ 
997 milhões da safra passada. O Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias 
(Procap-Agro) também teve bom desempenho. Foram aplicados nessa linha de financiamento 
R$ 733 milhões, aumento de 106%. Já os créditos de investimentos do Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) ficaram em R$ 331 milhões, o que corresponde 
a 62% a mais do que o aplicado no período de julho a setembro de 2015 (R$ 204 milhões) 
(PORTAL BRASIL, 24/10/2016).

Déficit nas transações correntes do balanço de pagamentos

Em setembro, as transações correntes registraram déficit de US$465 milhões, acumulando, 
nos últimos doze meses, déficit de US$23,3 bilhões, equivalente a 1,31% do PIB. Na conta 
financeira, as captações líquidas superaram as concessões líquidas em US$92 milhões, desta-
cando-se os ingressos líquidos de US$5,2 bilhões em investimentos diretos no país e redução 
de US$4,9 bilhões nos passivos de investimentos em carteira. A conta de serviços apresentou 
despesas líquidas de US$2,6 bilhões no mês, redução de 10,7% comparativamente ao resul-
tado de setembro de 2015, em decorrência de estabilidade nas receitas, e recuo nas despesas 
brutas, de 5,64%. Os investimentos diretos no país somaram ingressos líquidos de US$5,2 
bilhões, repercutindo ingressos líquidos de US$5,1 bilhões em participação no capital, inclu-
ídas as entradas líquidas de US$805 milhões decorrentes de lucros reinvestidos, e créditos 
líquidos recebidos do exterior de US$95 milhões em operações intercompanhia. Em doze 
meses, os ingressos líquidos dos investimentos diretos no país totalizaram US$73,2 bilhões, 
equivalentes a 4,12% do PIB. A posição da dívida externa bruta estimada para setembro de 
2016 totalizou US$335,1 bilhões, redução de US$1,3 bilhão em relação ao montante apurado 
em junho de 2016. A dívida externa estimada de longo prazo atingiu US$272,8 bilhões, 
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aumento de US$129 milhões, enquanto o endividamento de curto prazo somou US$62,3 
bilhões, redução de US$1,5 bilhão no mesmo período (BANCO CENTRAL, 25/10/2016).

Arrecadação cai para R$ 94,77 bilhões, no pior setembro 
em 7 anos

A Secretaria da Receita Federal informou que a arrecadação de impostos e contribuições 
federais somou R$ 94,77 bilhões em setembro, com queda real (descontada a inflação) de 
8,27% frente ao mesmo mês de 2015. Os dados do Fisco mostram que, pelo critério em que a 
inflação é descontada, esse foi o pior mês de setembro desde 2009, ou seja, em sete anos. Em 
termos nominais (sem descontar a inflação), a queda foi de 0,49%. A queda na arrecadação 
em setembro foi um pouco menor do que a registrada em agosto - quando o tombo superou 
10%. Entretanto, foi a terceira maior queda do ano, superada apenas pelos resultados de 
agosto (-10,12%) e fevereiro (-11,53%). No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, a 
arrecadação totalizou R$ 911 bilhões. Comparado ao mesmo período do ano passado, houve 
queda real de 7,54% (GLOBO, 27/10/2016).

Setor público tem pior déficit primário para setembro

O Brasil registrou o pior déficit primário para setembro, com valor de 26,643 bilhões de 
reais, elevando o valor em 12 meses a 3,08% do Produto Interno Bruto (PIB), divulgou o 
Banco Central. Segundo o BC, o governo central (governo federal, BC e INSS) registrou déficit 
primário de 26,499 bilhões de reais no mês passado, com destaque para a Previdência, com 
perdas de 25,076 bilhões de reais. O Tesouro havia informado que houve forte impacto nas 
contas da Previdência devido à mudança na sistemática de pagamento da antecipação do 
13º salário, que ocorreu neste ano em agosto e setembro, com maior impacto no último mês. 
Em 2015, o pagamento se deu em setembro e outubro, sendo mais forte em outubro. Ainda 
segundo o BC, os governos regionais fecharam setembro com déficit primário de 298 milhões 
de reais, enquanto que as estatais, com superávit primário de 154 milhões de reais. Com isso, 
o setor público consolidado registrou resultado nominal (receitas menos despesas, incluindo 
o pagamento de juros) negativo em 67,1 bilhões de reais no mês passado. No acumulado 
12 meses, ainda segundo o BC, o déficit primário do setor público consolidado estava em 
188,327 bilhões de reais até setembro, segundo o BC. O número já extrapola com margem a 
meta fiscal de 2016, de déficit primário de 163,9 bilhões de reais, ou 2,6% do PIB, por incor-
porar o pagamento extraordinário de 55,6 bilhões de reais pelas chamadas pedaladas fiscais 
em dezembro do ano passado (REUTERS, 31/10/2016).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Exportações impulsionam alta anual do PIB dos EUA no 
3°trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anual de 2,9% após expansão de 1,4% no 
segundo trimestre, informou o Departamento de Comércio em sua primeira estimativa. Essa 
foi a taxa de crescimento mais forte desde o terceiro trimestre de 2014. Apesar da mode-
ração nos gastos do consumidor, o crescimento no terceiro trimestre poderia ajudar a dissipar 
quaisquer preocupações de que a economia corre o risco de estagnar. Ao longo do primeiro 
semestre do ano, o crescimento teve média de apenas 1,1%. Os gastos do consumidor conti-
nuaram sustentando a economia no terceiro trimestre, mesmo que o ritmo tenha desacele-
rado ante os 4,3% no segundo trimestre. Os gastos do consumidor, que respondem por mais 
de dois terços da atividade econômica dos EUA, subiram a uma taxa de 2,1%. As exportações 
cresceram a uma taxa de 10%, o maior aumento desde o quarto trimestre de 2013. Como 
resultado, o comércio contribuiu com 0,83 ponto percentual ao crescimento do PIB, após 
somar apenas 0,18 ponto percentual no trimestre entre abril e junho. As empresas elevaram 
os gastos para refazer os estoques. Elas acumularam estoques a uma taxa de US$ 12,6 bilhões 
no último trimestre, contribuindo com 0,61% para a expansão do PIB (GLOBO, 28/10/2016).

BCE mantém taxas básicas sem alterações

O Banco Central Europeu (BCE) manteve sem alterações sua taxa básica de juros e seu 
programa de compra da dívida, uma decisão prevista pelos mercados. A taxa básica perma-
nece em 0%, seu nível histórico mais baixo, segundo anunciou o BCE após reunião de seu 
Conselho de Diretores. A taxa de crédito marginal, de 0,25% desde março, também não foi 
alterada, nem a taxa de depósito, que ficou no terreno negativo pela primeira vez em junho 
de 2014 e se mantém atualmente em -0,40% (UOL, 20/10/2016).

Economia britânica tem crescimento sólido no 3º trimestre

A economia britânica teve ligeira desaceleração no ritmo de crescimento no terceiro 
trimestre apesar da decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, reduzindo ainda 
mais as chances de um novo corte de juros pelo banco central na próxima semana. O Produto 
Interno Bruto (PIB) expandiu 0,5% no período entre julho e setembro. Na comparação com 
o terceiro trimestre do ano passado, o crescimento acelerou para 2,3%, ritmo mais forte em 
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mais de um ano, de acordo com os dados preliminares da Agência para Estatísticas Nacio-
nais (REUTERS, 27/10/2016).

PIB da China tem alta anual de 6,7% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão anual de 6,7% no terceiro trimestre, 
segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país. O resultado veio 
em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e manteve o 
mesmo ritmo de crescimento do segundo trimestre. Na comparação com o segundo trimestre, 
o PIB chinês avançou 1,8% entre julho e setembro, considerando-se ajustes sazonais. Entre 
abril e junho, a segunda maior economia do mundo também havia expandido 1,8% ante o 
primeiro trimestre. Entre janeiro e setembro, o PIB da China registrou crescimento de 6,7% 
em relação a igual período do ano passado. Os últimos resultados do PIB mantêm a China na 
trajetória para cumprir a meta oficial de expansão de pelo menos 6,5% em 2016, embora o 
ritmo de crescimento dos dois últimos trimestres tenha sido o mais fraco desde os primeiros 
três meses de 2009, auge da crise financeira mundial (EXAME, 19/10/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 28 de 
outubro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 caiu de 7,01% para 6,88%. Para 2017, a 
previsão caiu de 5,04% para 5,00%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, o 
mercado financeiro passou a previsão de -3,19% para -3,30%. Em 2017, a estimativa de cres-
cimento passou de 1,30% para 1,21%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena 
de outubro 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

14 out. 28 out. Comportamento 14 out. 28 out. Comportamento

IPCA (%) 7,01 6,88 ▼ 5,04 5,00 ▼
IGP-M (%) 7,75 7,53 ▼ 5,46 5,41 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,43 3,43 = 3,36 3,33 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,50 13,50 = 11,00 10,75 ▼
PIB (% do crescimento) -3,19 -3,30 ▼ 1,30 1,21 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) -6,00 -6,00 = 1,11 1,11 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -17,10 -18,00 ▼ -24,80 -25,70 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 49,00 48,00 ▼ 45,00 45,00 =
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 65,45 68,00 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 28/10/2016.


