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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na primeira 
quinzena de novembro são: avanço do IPCA e do IGP-DI; cesta básica 
mais barata em 14 capitais; produção industrial cresce em 9 dos 14 
locais pesquisados; crescimento da produção de veículos; queda nas 
vendas do comércio varejista; retração na atividade de serviços; IBGE 
prevê safra maior para 2017 e queda nas estimativas para 2016; queda 
nos estoques de soja; queda no endividamento das famílias. Enquanto 
no panorama internacional, destaca-se: manutenção da taxa de juros 
dos Estados Unidos; aumento da atividade industrial da zona do euro; 
Banco Central do Japão mantém política monetária.

IPCA é o menor para meses de outubro desde 2000

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de outubro variou 0,26% e ficou 
acima dos 0,08% de setembro, constituindo-se no menor índice para os meses de outubro 
desde 2000, quando registrou 0,14%. Com isto, o acumulado no ano está em 5,78%, bem 
menor que os 8,52% de igual período do ano anterior. Considerando os últimos 12 meses, 
a taxa desceu para 7,87%, abaixo dos 8,48% relativos aos 12 meses imediatamente ante-
riores. Em outubro de 2015, o IPCA foi 0,82%. A variação mais elevada de grupo ficou com 
Transportes (0,75%), enquanto Alimentação e Bebidas (-0,05%) e Artigos de Residência 
(-0,13%) apresentaram queda. Considerando-se os índices regionais, o mais elevado foi o de 
Campo Grande (0,53%), onde seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados apre-
sentaram taxas superiores à média nacional. O menor índice foi o da região metropolitana de 
Vitória (-0,16%). Salvador apresentou um avanço de 0,50% em outubro ante a taxa de 0,02% 
apresentada no mês anterior (IBGE, 09/11/2016).
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IGP-DI registrou avanço em outubro

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,13%, em outubro, maior 
que a registrada no mês anterior (0,03%). Em relação ao mesmo período do ano passado, a 
variação foi de 1,76%. No ano, a taxa acumulada até outubro é de 6,24%, e em 12 meses, 
o IGP-DI acumulou alta de 7,99%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou, em 
outubro, variação de 0,04%. Em setembro, a taxa foi de -0,03%. O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) registrou variação de 0,34%, em outubro, ante 0,07%, no mês anterior. O Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em outubro, taxa de variação de 0,21%, 
abaixo do resultado do mês anterior, de 0,33% (FGV, 08/11/2016).

Cesta básica está mais barata em 14 capitais brasileiras

O custo da cesta básica está menor em 14 das 27 capitais brasileiras. Entre as cidades que 
tiveram quedas mais expressivas estão Brasília (-5,44%), Teresina (-1,77%), Palmas (-1,76%) 
e Salvador (-1,66%). Houve alta em 13 capitais, sendo Florianópolis (5,85%), Vitória (3,19%), 
Porto Velho (2,18%) e Maceió (2,12%). De acordo com a pesquisa do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a cesta mais cara foi a de Porto Alegre 
(R$ 478,07), seguida de Florianópolis (R$ 475,32) e São Paulo (R$ 469,55). Os menores valores 
médios foram observados em Natal (R$ 366,90) e Recife (R$ 373,66). Entre janeiro e outubro 
deste ano, todas as cidades acumularam alta, sendo as mais relevantes em Maceió (24,25%), 
Aracaju (23,69%), Rio Branco (21,99%) e Fortaleza (21,21%). Os menores aumentos ocorreram 
em Brasília (9,58%), Curitiba (10,52%) e Macapá (10,99%) (AGÊNCIA BRASIL, 07/11/2016).

Produção industrial cresce em 9 dos 14 locais pesquisados 
em setembro

Com a produção industrial nacional crescendo 0,5% de agosto para setembro de 2016, na 
série com ajuste sazonal, houve expansão em 9 dos 14 locais pesquisados. O avanço mais 
intenso foi registrado no Espírito Santo (9,0%), que elimina a perda de 7,0% verificada no mês 
anterior. Minas Gerais (2,0%), São Paulo (1,6%), Rio Grande do Sul (0,7%), Região Nordeste 
(0,6%), Amazonas (0,5%), Pará (0,5%), Rio de Janeiro (0,5%) e Pernambuco (0,2%) comple-
taram o conjunto de locais com índices positivos em setembro de 2016. Por outro lado, Goiás 
(-3,3%) apontou o resultado negativo mais acentuado nesse mês e registrou o segundo mês 
seguido de queda na produção, acumulando perda de 7,7%. As demais taxas negativas foram 
verificadas no Ceará (-1,9%) e na Bahia (-1,6%), enquanto Paraná (0,0%) e Santa Catarina 
(0,0%) repetiram o patamar assinalado no mês de agosto (IBGE, 08/11/2016).
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Produção de veículos subiu em outubro

A produção brasileira de veículos subiu 2,3% em outubro sobre setembro, alcançando 
174,2 mil unidades, informou a associação de montadoras, Anfavea. Na comparação com o 
mesmo período do ano passado, o volume foi 15% menor. Já as vendas ficaram praticamente 
estáveis, recuando 0,6% sobre setembro, cerca 159 mil carros, comerciais leves, caminhões 
e ônibus. Sobre outubro de 2015, porém, houve queda de 17,2%, informou entidade (EXAME, 
07/11/2016).

Queda nas vendas do comércio varejista

O volume de vendas do comércio varejista recuou 1,0% na passagem de agosto para 
setembro deste ano. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse é o terceiro resultado negativo do 
setor nesse tipo de comparação, que acumula perdas de 2,4% entre julho e setembro. O 
comércio varejista também teve quedas de 5,9% na comparação com setembro de 2015, 
de 6,5% no acumulado do ano e de 6,6% no acumulado de 12 meses. Na passagem de 
agosto para setembro, seis dos oito segmentos do comércio varejista tiveram queda. Entre 
os maiores recuos estão aqueles registrados pelos setores de supermercados, alimentos e 
bebidas (-1,4%), de livros, jornais e papelaria (-2,0%) e de móveis e eletrodomésticos (-2,1%). 
Já o volume de vendas do chamado comércio varejo ampliado, que inclui, além das oito ativi-
dades varejistas, os segmentos de materiais de construção e de veículos, caiu apenas 0,1% 
entre agosto e setembro. O setor de veículos, motos e peças cresceu 2,9%, enquanto os 
materiais de construção recuaram 3,1% (AGÊNCIA BRASIL, 10/11/2016).

Atividade de serviços no Brasil aprofundou retração em 
outubro

A atividade do setor de serviços no Brasil continuou a se retrair e de forma mais intensa em 
outubro, de acordo com o Índice Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), calculado 
pela Markit. O PMI saiu de 45,3 em setembro para 43,9 em outubro. Houve aumento de novos 
pedidos no setor - o primeiro em 20 meses -, mas isso não foi suficiente para elevar o índice 
de atividade. Outros parâmetros que compõem o PMI, como nível de emprego e margem de 
lucro, caíram. O preço dos insumos seguiu em alta, enquanto os preços finais diminuíram 
(VALOR, 04/11/2016).
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IBGE prevê safra maior para 2017 e queda nas estimativas 
para 2016

O primeiro prognóstico para a safra de 2017 aponta uma produção de cereais, leguminosas 
e oleaginosas de 209,4 milhões de toneladas, 13,9% acima da safra de 2016. Este aumento 
deve-se às maiores produções previstas em todas as regiões: Norte (7,0%), Nordeste (51,0%), 
Sudeste (10,3%), Sul (5,5%), Centro-Oeste (18,7%). Já a décima estimativa para a safra de 
2016 totalizou 183,8 milhões de toneladas, com queda de 12,3% em relação a 2015 (209,7 
milhões de toneladas). A área a ser colhida (57,2 milhões de hectares) é 0,7% menor que a 
do ano anterior. O arroz, o milho e a soja, três principais produtos deste grupo, representam 
92,5% da estimativa da produção e respondem por 87,8% da área a ser colhida. Em relação 
a 2015, a área da soja cresceu 2,8% e as áreas do milho (-1,3%) e do arroz (-10,2%) se retra-
íram. Quanto à produção em relação a 2015, as três avaliações foram negativas: soja (-1,5%), 
arroz (-15,5%) e milho (-25,5%). Regionalmente, a décima estimativa para a safra de 2016 
aponta produção de cereais, leguminosas e oleaginosas com a seguinte distribuição, em 
toneladas: Centro-Oeste (75,0 milhões); Sul (72,8 milhões); Sudeste (19,7 milhões); Nordeste 
(9,8 milhões) e Norte (6,6 milhões). Em relação à safra passada, houve quedas em todas as 
regiões: Sudeste (-2,1%), Norte (-14,7%), Nordeste (-40,1%), Centro-Oeste (-16,4%) e Sul 
(-4,0%). Na safra 2016, o Mato Grosso liderou como maior produtor nacional de grãos, com 
uma participação de 23,9%, seguido pelo Paraná (19,2%) e Rio Grande do Sul (17,1%), que, 
somados, representaram 60,2 % do total nacional previsto (IBGE, 10/11/2016).

Queda nos estoques de soja

Os estoques de soja no primeiro semestre deste ano no país caíram 12,4% em relação ao 
primeiro semestre de 2015. Em 30 de junho deste ano, o Brasil tinha estocados 23,7 milhões 
de toneladas do produto. A soja reunia os maiores estoques. Outros produtos com queda de 
estoques foram o milho (-24,6%), arroz (-24,3%), trigo (-39,9%) e o café (-9,7%). A capaci-
dade de armazenagem agrícola do país cresceu 0,2% no primeiro semestre deste ano, na 
comparação com o segundo semestre de 2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a capacidade dos armazéns e silos brasileiros ficou em 166,5 milhões de 
toneladas no primeiro semestre (AGÊNCIA BRASIL, 10/11/2016).

Endividamento das famílias apresentou ligeira queda em 
outubro

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que, em outubro, 
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57,7% das famílias possuíam algum tipo de dívida entre cheque pré-datado, cartão de 
crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo, prestação de carro e seguro. O percen-
tual é menor do que o registrado em setembro (58,2%) e há um ano (62,1%), porém 9,4% dos 
entrevistados afirmaram não ter como pagar as dívidas e, portanto, seguirão inadimplentes. 
Embora abaixo dos 9,6% do mês passado, o total é superior ao registrado há um ano, quando 
era de 8,5%. A quantidade dos que relataram ter dívidas em atraso chegou a 23,8%. Apesar 
de ser abaixo dos 24,6% registrados no mês anterior, o resultado é maior do que os 23,1% 
referentes a outubro de 2015. Além disso, a proporção das famílias que se declararam muito 
endividadas também diminuiu entre setembro e outubro – de 14,4% para 14,2%. Na compa-
ração anual, houve alta de 0,3 ponto percentual (CNC, 01/11/2016).

ECONOMIA INTERNACIONAL

FED mantém taxa de juros inalterada antes das eleições 
presidenciais 

O Federal Reserve, banco central norte-americano, manteve a taxa de juros em sua última 
decisão de política monetária antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, mas 
sinalizou fortemente que pode elevar a taxa em dezembro, com a economia ganhando 
fôlego e a inflação acelerando. O comitê de definição da taxa de juros do Fed disse que a 
economia se fortaleceu e que os ganhos de emprego continuaram sólidos. Os formuladores 
de política da autoridade monetária também expressaram mais otimismo de que a inflação 
está se movendo na direção da sua meta de 2,0%. Em comunicado oficial, o comitê julga 
que a hipótese de um aumento na taxa dos fundos federais continuou a se fortalecer, mas 
decidiu, por enquanto, esperar por mais evidências de progresso contínuo em direção a seus 
objetivos. A crescente confiança do Fed de que os preços estão aumentando refletiu-se em 
sua visão de que a inflação aumentou um pouco desde o início deste ano e na remoção de 
referência anterior à inflação permanecendo baixa no curto prazo. O Fed mantém sua meta 
de empréstimos overnight entre bancos em uma faixa de 0,25 a 0,50% desde dezembro 
passado, quando aumentou os custos de empréstimos pela primeira vez em quase uma 
década (EXAME, 03/11/2016).

Atividade industrial da zona do euro cresce em outubro no 
maior ritmo em quase 3 anos

A atividade manufatureira da zona do euro acelerou o crescimento em outubro para o ritmo 
mais rápido em quase três anos e pressões inflacionárias mostraram sinais adicionais de 
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recuperação, de acordo com pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). 
Os resultados serão bem-recebidos pelo Banco Central Europeu, que tem lutado para elevar 
o crescimento e a inflação apesar de anos de política monetária ultrafrouxa. A leitura final do 
PMI de indústria para a zona do euro subiu para 53,5 em outubro, máxima em 33 meses, ante 
52,6 em setembro e 53,3 na estimativa preliminar - confortavelmente acima da marca 50 que 
divide crescimento de contração. As novas encomendas cresceram no maior ritmo em 2 anos 
e meio mesmo com a alta nos preços pela primeira vez em mais de um ano. O índice de preços 
na produção ficou em 50,8, máxima em 16 meses e acima dos 50 pela primeira vez desde 
agosto do ano passado. Em setembro, havia ficado em 49,9 (REUTERS, 02/11/2016).

Banco Central do Japão mantém política monetária

O banco central do Japão decidiu não expandir o estímulo, apesar de adiar mais uma vez a 
perspectiva para atingir sua meta de inflação de 2%, sinalizando que vai manter sua postura a 
menos que um forte choque ameace afetar a frágil recuperação. O banco central manteve sua 
visão de que a terceira maior economia do mundo expandirá moderadamente uma vez que as 
exportações e o consumo emergirem da crise. Mas também alertou que existem riscos e que 
o ímpeto dos preços está se enfraquecendo, uma avaliação sombria incomum que ressalta 
sua convicção cada vez menor de alcançar a meta de inflação. Em uma revisão trimestral de 
suas previsões divulgada junto com a decisão de política monetária, o banco central adiou 
o prazo para atingir a meta de 2% de inflação em um ano, para “em torno do ano fiscal de 
2018” – admitindo que a meta não será atingida antes do mandado de Kuroda terminar em 
abril de 2018. Em julho, o Banco do Japão havia dito que a inflação atingiria 2% até março de 
2018. O banco central também cortou suas previsões de inflação para os anos fiscais de 2017 
e 2018, culpando a fraca demanda no exterior e a fraca convicção pública de que os preços 
e a atividade econômica vão acelerar. Em uma ação altamente esperada, o Banco do Japão 
manteve a taxa de juros em -0,1% e a meta de rendimento do título do governo de 10 anos 
em torno de zero por cento (REUTERS, 01/11/2016).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 11 de 
novembro, a mediana das projeções do IPCA para 2016 caiu de 6,88% para 6,84%. Para 
2017, a previsão caiu de 5,00% para 4,93%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro passou a previsão de -3,30% para -3,37%. Em 2017, a esti-
mativa de crescimento passou de 1,21% para 1,13%. As expectativas do mercado, para a 
primeira quinzena de novembro 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

28 out. 11 nov. Comportamento 28 out. 11 nov. Comportamento

IPCA (%) 6,88 6,84 ▼ 5,00 4,93 ▼
IGP-M (%) 7,53 7,36 ▼ 5,41 5,33 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,43 3,43 = 3,33 3,32 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 13,50 13,75 ▲ 10,75 10,75 =
PIB (% do crescimento) -3,30 -3,37 ▼ 1,21 1,13 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) -6,00 -6,06 ▼ 1,11 1,11 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -18,00 -18,80 ▼                                                                           -25,70 -26,00 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 48,00 47,59 ▼ 45,00 45,00 =
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 65,00 65,00 = 68,00 70,00 ▲

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