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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na primeira 
quinzena de dezembro são: queda da atividade econômica do país; 
leve avanço do IPCA; redução da produção industrial na maior parte 
das unidades federativas pesquisadas; recuo do varejo nacional; 
avanço da safra de grãos em 2017; retração no setor de serviços; 
queda na venda de veículos; aumento das exportações; redução no 
consumo de energia elétrica; reajuste nos preços da gasolina e diesel.
Enquanto no panorama internacional, destaca-se: aumento das taxas 
de juros pelo Federal Reserve; queda nos preços dos importados 
nos Estados Unidos; crescimento do PIB da Área do Euro; melhora da 
indústria e varejo da China.

IBC-Br recuou em outubro

A atividade econômica do Brasil recuou em outubro pela quarta vez seguida e aprofundou 
o ritmo de contração na comparação com o mês anterior, segundo dados do Banco Central 
divulgados depois de um mês marcado por perdas fortes em vários setores. O Índice de Ativi-
dade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto 
(PIB), apresentou queda de 0,48% em outubro na comparação com o mês anterior. Essa foi a 
oitava vez que o indicador apresentou perdas neste ano, tendo registrado avanços apenas em 
abril e junho. Na comparação com outubro do ano passado, o IBC-Br recuou 5,28%, enquanto 
que no acumulado em 12 meses, a queda chegou a 5,09% (EXAME, 15/12/2016).
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IPCA fica em 0,18% em novembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro variou 0,18% e ficou 
abaixo dos 0,26% de outubro, constituindo-se no menor índice para os meses de novembro 
desde 1998, quando registrou queda de 0,12%. Com isto, o acumulado no ano situa-se em 
5,97%, bem abaixo dos 9,62% de igual período do ano anterior. Considerando os últimos 
12 meses, a taxa foi para 6,99%, abaixo dos 7,87% relativos aos 12 meses imediatamente 
anteriores. Em novembro de 2015 o IPCA foi 1,01%. Os grupos artigos de residência (-0,16%) 
e alimentação e bebidas (-0,20%) apresentaram os mais baixos resultados no índice do mês. 
Sobre os índices regionais, o mais elevado foi o da região metropolitana de Recife (0,60%), 
com alta de 0,48% nos preços dos alimentos. Goiânia (-0,31%) apresentou o índice mais 
baixo, em função da queda de 3,65% na energia elétrica, refletindo a redução de 8,83% 
no valor das tarifas em vigor desde o dia 22 de outubro. Os alimentos consumidos em casa 
(-0,87%) também contribuíram para o menor resultado (IBGE, 09/12/2016).

Produção industrial cai em 11 dos 14 locais pesquisados 
em outubro

A redução de ritmo observada na produção industrial nacional na passagem de setembro 
para outubro de 2016, com taxa de -1,1%, série com ajuste sazonal, foi acompanhada por 11 
dos 14 locais pesquisados, com destaque para as quedas mais intensas registradas por Minas 
Gerais (-7,6%) e Pará (-4,2%). Goiás (-3,0%), Amazonas (-2,5%), São Paulo (-2,4%), Santa 
Catarina (-2,1%) e Região Nordeste (-1,2%) também assinalaram recuo acima da média da 
indústria (-1,1%), enquanto Rio Grande do Sul (-1,0%), Espírito Santo (-0,6%), Ceará (-0,3%) e 
Bahia (-0,3%) completaram o conjunto de locais com índices negativos. Por outro lado, Rio de 
Janeiro, com expansão de 3,4%, apontou o resultado positivo mais acentuado nesse mês. As 
demais taxas positivas foram assinaladas por Paraná (2,7%) e Pernambuco (1,5%). Na compa-
ração com igual mês do ano anterior, o setor industrial mostrou redução de 7,3% em outubro 
de 2016, com 13 dos 15 locais pesquisados apontando resultados negativos. Nesse mês, os 
recuos mais intensos foram registrados por Mato Grosso (-21,6%), Espírito Santo (-15,4%), 
Goiás (-13,7%) e Minas Gerais (-11,1%). No indicador acumulado para o período janeiro
-outubro de 2016, frente a igual período do ano anterior, a redução na produção nacional 
alcançou 14 dos 15 locais pesquisados, com quatro recuando com intensidade superior à 
média nacional (-7,7%): Espírito Santo (-21,6%), Amazonas (-13,2%), Pernambuco (-11,3%) e 
Goiás (-8,2%). A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, com o recuo 
de 8,4% em outubro de 2016 para o total da indústria nacional, reduziu o ritmo de queda 
frente ao registrado em junho (-9,7%), julho (-9,5%), agosto (-9,3%) e setembro (-8,8%) 
(IBGE, 09/12/2016).
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Varejo nacional recuou em outubro

As vendas no varejo nacional apresentaram recuou de 0,8% na passagem de setembro para 
outubro. Quando comparada com o mesmo período do ano, o varejo recuou 8,2%. Esta é 
a décima nona taxa negativa consecutiva neste tipo de comparação. Assim, o acumulado 
no ano recuou 6,7%, enquanto o acumulado nos últimos doze meses (-6,8%) teve a queda 
mais intensa desde o início da série histórica, em 2001. O comércio varejista ampliado, que 
além do varejo inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de cons-
trução, recuou 0,3% de setembro para outubro, na série ajustada sazonalmente, após ficar 
estável em setembro. Todas as atividades do varejo apresentaram taxa negativa em outubro, 
com destaque para Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 
(-6,5%), Móveis e eletrodomésticos (-13,3%) e Combustíveis e lubrificantes (-10,4%). Dentre 
as unidades da federação, Roraima (-1,9%), Piauí e Amapá (ambos com -1,7%) apresentaram 
as maiores taxas negativas de vendas. Por outo lado, Acre (2,3%) e Rondônia (1,7%) foram os 
estados com avanços, no volume de vendas, mais acentuados para essa comparação. A Bahia 
registrou taxa de 0,8% em outubro em relação a setembro na série com ajuste sazonal, e na 
comparação com outubro de 2015, a queda foi de 13,7% (IBGE, 13/12/2016).

Safra de grãos deve avançar em 2017 

A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 210,1 milhões de tone-
ladas em 2017, conforme o segundo prognóstico para o período feito pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, deve superar em 14,2% a safra de 2016, de 
183,9 milhões de toneladas contempladas na 11ª previsão de cultivo. O total previsto em 
novembro para 2016 representa queda de 12,3% perante um ano antes, quando a safra foi 
de 209,7 milhões de toneladas. A área a ser colhida, de 57,2 milhões de hectares, também 
é menor perante um ano antes, em 0,8%. O arroz, o milho e a soja, três principais produtos 
deste grupo, representam 92,4% da estimativa da produção e responderam 87,9% da área a 
ser colhida. Perante 2015, houve acréscimo de 2,8% na área da soja e reduções de 1,5% na 
área do milho e de 10,1% na área de arroz. Quanto à produção, houve decréscimo de 1,5% 
para a soja, de 15,5% para o arroz e de 25,5% para o milho. Na Bahia, os resultados apon-
taram para uma produção da ordem de 5,9 milhões de toneladas, numa área plantada de 3,1 
milhões de hectares (ha), redução de 9,7%. A área colhida foi estimada em 2,9 milhões de 
hectares, sendo 11,1% menor que a de 2015 (VALOR, 08/12/2016).
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Setor de serviços retraiu em outubro

O volume de vendas do setor recuou 2,4% em outubro na comparação com o mês anterior, o 
terceiro mês seguido de perdas, no pior resultado mensal da pesquisa. O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) informou ainda que, na comparação com outubro de 2015, 
a queda no volume foi de 7,6%, a 19ª seguida e também a maior para a série iniciada em 
janeiro de 2012 nessa base de comparação. O IBGE destacou o desempenho das atividades 
de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, com queda de 7,0% no mês; 
serviços de informação e comunicação, com recuo de 3,1%; e serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares, cujo volume apresentou perdas de 1,9%. Na Bahia, o volume 
de serviços registrou, em outubro de 2016, queda de 10,0% na comparação com outubro 
de 2015. Já na comparação com setembro de 2016 houve crescimento de 0,3%, enquanto, 
no ano, o indicador acumulado retraiu 9,3%. Em 12 meses, o indicador também apresentou 
queda, com taxa de -10,4% (REUTERS, 14/12/2016).

Venda de veículos caiu em novembro

A venda de veículos no Brasil caiu 8,7% em novembro na comparação com o mesmo período 
de 2015. Os dados são da Fenabrave. Foram 178.141 unidades de automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus, contra 195.193 em novembro do ano passado. Comparando com 
outubro, quando foram comercializados 159.044 veículos, houve alta de 12%. Já o acumu-
lado do ano registra queda de 21,2%. Entre janeiro e dezembro de 2015, foram vendidos 
2.341.208 veículos, contra 1.845.924 unidades do mesmo período em 2016. Entre as motos, 
a queda é maior. Em novembro, houve queda de 30,4% em relação ao ano anterior. Foram 
73.343 motocicletas emplacadas, contra 105.376 em 2015. No acumulado, as vendas 
caíram 19,9%, com 914.320 unidades registradas, contra 1.141.992 do ano passado (GLOBO, 
01/12/2016).

Aumento das exportações em novembro

Em novembro, com exportações de US$ 16,220 bilhões, as vendas externas brasileiras apre-
sentaram crescimento de 17,5% sobre o mesmo mês de 2015. Na comparação com outubro 
deste ano, o crescimento foi de 18,2%. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). No último mês, as exportações 
superaram as importações em US$ 4,758 bilhões, melhor resultado para meses de novembro 
desde que foi iniciada a série histórica. Em 2015, o superávit de novembro havia sido de 
US$ 1,198 bilhão. No mês, as importações foram de US$ 11,463 bilhões (queda de 9,1% em 
relação a novembro de 2015, e aumento de 0,8% sobre outubro de 2016). Já a corrente de 
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comércio chegou a US$ 27,683 bilhões, o que representou crescimento de 4,8% em relação 
a novembro de 2015. No período analisado, as exportações por fator agregado alcançaram os 
seguintes valores: manufaturados (US$ 7,901 bilhões, com crescimento de 41,8% em relação 
ao mesmo período de 2015), básicos (US$ 5,540 bilhões; -5,5%) e semimanufaturados (US$ 
2,444 bilhões; 21,3%). Em novembro, o superávit comercial acumulado no ano chegou a 
US$ 43,282 bilhões, valor recorde para o período registrado desde o início da série histórica, 
iniciada em 1989 (MDIC, 02/12/2016).

Redução nas exportações baianas 

Em novembro, as exportações baianas somaram US$ 502,7 milhões, o que representa uma 
queda de 12,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 14,6% comparado a 
outubro deste ano. As importações totalizaram US$ 338,3 milhões, com um recuo de 48,7% 
frente a novembro de 2015 e queda de 25,8% em relação a outubro. As informações foram 
analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia 
da Secretaria do Planejamento (Seplan). No acumulado do ano, tanto as exportações quanto 
as importações do Estado registraram queda na comparação com os onze primeiros meses 
de 2015. As vendas externas, que ficaram em US$ 6,28 bilhões, caíram 13,5% no período. As 
comparas recuaram 25,1% e ficaram em US$ 5,80 bilhões (SEI, 12/12/2016). 

Consumo de energia elétrica caiu em outubro 

O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 2,8% em outubro, para 38.079 Gigawatts-hora 
(GWh), refletindo a conjuntura econômica e as temperaturas mais amenas na comparação 
com outubro do ano passado. O comércio teve a pior queda de consumo de eletricidade do 
ano, de 6,9%, seguida pelo consumo das residências, em queda de 2,5% em outubro, e da 
indústria, um recuo de 1,7%. O mercado cativo caiu 8,3% no mês, ao passo que o mercado 
livre avançou 14,1%, refletindo o processo continuado de migração dos consumidores para o 
ambiente de contratação livre, em especial, de geração oriunda de fontes incentivadas. Nos 
últimos 12 meses o consumo de energia caiu 1,6%, puxado principalmente pela indústria 
(-4,5%) (EPE, 05/12/2016).

Preços da gasolina e diesel sobem após reajuste da Petrobras

Os preços médios da gasolina e do diesel vendidos nos postos do Brasil subiram na última 
semana na comparação com o período anterior, após a Petrobras ter elevado os preços nas 
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refinarias, apontou pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Entre 4 e 10 de dezembro, a gasolina vendida na bomba ficou quase 1% mais cara 
ante a semana anterior, ao preço médio nacional de 3,691 reais/litro, enquanto preço médio 
do diesel subiu 0,13%, para 2,983 reais/litro. A mudança de valores ocorre após a Petrobras 
elevar o preço do diesel nas refinarias em 9,5% e da gasolina em 8,1%, em média. Desde 
que a nova política de preços da petroleira passou a vigorar, em outubro, essa foi a primeira 
vez que a Petrobras ajustou para cima os valores. O movimento ocorreu após os preços do 
barril do petróleo terem disparado na sequência do anúncio de acordo da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (Opep) na semana passada para reduzir a produção (EXAME, 
09/12/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Federal Reserve aumentou a taxa de juros 

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) decidiu, como era esperado pelo 
mercado, elevar as taxas de juros na maior economia do mundo. Com a alta, a primeira em 
um ano, os juros devem ser elevados para a faixa entre 0,5% e 0,75%, contra 0,25% a 0,5% 
atualmente. A decisão foi tomada por todos os membros do Comitê de Política Monetária do 
Fed (FOMC). Em seu comunicado, o Fed sinalizou um ritmo mais acelerado de alta para 2017, 
citando promessas do governo de Donald Trump para impulsionar o crescimento por cortes 
de impostos, gastos e desregulação. A política de Trump pode trazer pressões inflacionárias, 
o que favorece o movimento de alta de juros. Segundo o Fed, os indicadores de novembro 
mostraram que o mercado de trabalho continua se fortalecendo e a atividade econômica 
cresceu em um ritmo moderado desde o meio do ano (GLOBO, 14/12/2016).

Preços dos importados nos Estados Unidos caíram em 
novembro

Os preços dos produtos importados nos Estados Unidos caíram 0,3% em novembro, de 
acordo com dados divulgados pelo Departamento do Trabalho americano. Foi a maior queda 
desde fevereiro e interrompeu a tendência dos últimos meses de aumento desses preços. 
Em relação ao ano anterior, os preços dos importados caíram 0,1% em novembro, a menor 
queda na base anual em 2016.  No entanto, a redução dos preços se deve em grande parte a 
uma forte queda dos preços do petróleo, de 4,7%. Excluindo os combustíveis, os preços dos 
importados ficaram estáveis no mês (VALOR, 13/12/2016).
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Crescimento do PIB da Área do Euro 

O PIB da Área do Euro registrou alta de 0,3% no terceiro trimestre, de acordo com sua leitura 
final divulgada pela Eurostat. O resultado veio em linha com as estimativas anteriores, apon-
tando para o mesmo ritmo de crescimento observado no trimestre anterior. Dentre os países, 
merecem destaque a desaceleração da economia alemã no período, que passou de uma 
expansão de 0,4% para outra de 0,2%. Em contrapartida, o PIB da França cresceu 0,2% no 
trimestre findo em setembro, sucedendo queda de 0,1%. Na comparação interanual, o PIB da 
Área do Euro subiu 1,7% (ECONOMIA EM DIA, 06/12/2016).

Indústria e varejo da China surpreendem em novembro

A China registrou em novembro o ritmo mais forte de vendas no varejo do ano, enquanto 
o aumento da produção de aço impulsionou a atividade industrial, embora o investimento 
privado tenha começado a desacelerar de novo, deixando a economia mais dependente 
de gastos públicos e da dívida. Após um início de ano agitado, a economia da China tem 
apresentado desempenho melhor do que o esperado e deve atingir a meta de crescimento 
do governo de 6,5% a 7% diante dos gastos mais altos do governo e do boom da cons-
trução. A produção industrial da China cresceu 6,2% em novembro na comparação com o ano 
anterior, enquanto as vendas no varejo saltaram 10,8%, ambas superando as expectativas 
(EXAME, 13/12/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 09 de 
dezembro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 caiu de 6,72% para 6,52%. Para 
2017, a previsão caiu de 4,93% para 4,90%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro passou a previsão de -3,49% para -3,48%. Em 2017, a estima-
tiva de crescimento passou 0,98% para 0,70%. As expectativas do mercado, para a primeira 
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

25 nov. 9 dez. Comportamento 25 nov. 9 dez. Comportamento

IPCA (%) 6,72 6,52 ▼ 4,93 4,90 ▼
IGP-M (%) 7,18 7,04 ▼ 5,22 5,06 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,45 3,46 ▲ 3,40 3,41 ▲
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,75 - - 10,75 11,63 ▲
PIB (% do crescimento) -3,49 -3,48 ▲ 0,98 0,70 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) -6,23 -6,68 ▼ 1,21 0,75 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -19,00 -20,00 ▼ -25,68 -26,00 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 47,00 47,00 = 44,07 45,00 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 66,06 ▲ 70,00 70,00 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 9/12/2016.


