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Dados divulgados entre os dias 18 de dezembro e 22 de dezembro
Crédito
2016, as concessões com recursos livres tiveram
aumento de 10,3%. No acumulado em 12 meses a
variação foi de 2,8%. A taxa média mensal de juros,
para as operações de crédito com recursos livres,
foi de 43,6% em outubro para 42,7% em novembro.
A inadimplência superior a 90 dias, também para as
operações com recursos livres, foi de 5,4% em
outubro para 5,3% em novembro. Apesar do
processo de recuperação do crédito, mais uma vez
o estoque de crédito no país deverá apresentar
redução na comparação com o ano anterior.
Entretanto, dado o comportamento das concessões
de crédito, especialmente do crédito para as
pessoas físicas com recursos livres, pode-se
esperar aumento o estoque de crédito em 2018.

O estoque total de crédito do sistema financeiro
nacional (incluindo recursos livres e direcionados)
teve leve aumento entre outubro e novembro (0,4%)
e diminuiu 1,3% frente ao mês de novembro de
2016, totalizando R$ 3,1 trilhões, conforme o Banco
Central. Como proporção do PIB, o montante total
de crédito permaneceu em 47,0%. Na região Sul,
para operações iguais ou superiores a R$ 1 mil, o
estoque total de crédito foi de R$ 553,9 bilhões,
ficando estável frente a outubro, e registrando alta
de 1,0% na comparação interanual. As concessões
de crédito livre cresceram 2,5% em novembro na
comparação com outubro. A média diária de
concessões, para as operações de crédito com
recursos livres, aumentou 9,3% frente ao mês
anterior. Relativamente ao mês de novembro de
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Sondagem do Consumidor
Em dezembro, o Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) atingiu os 86,4 pontos. Este
resultado representou leve queda de 0,5% frente ao
mês anterior, na série com ajuste sazonal. O Índice
de Situação Atual (ISA) teve baixa de 0,9%,
passando dos 74,5 pontos para os 73,8 pontos. Já

o Índice de expectativas (IE) apresentou variação
de -0,3%, indo dos 96,0 pontos aos 95,7 pontos. Na
comparação interanual, o ICC apresentou alta de
18,0%. Esse resultado é reflexo dos aumentos tanto
do ISA quanto do IE, 12,6% e 20,0%
respectivamente.

Atividade Econômica (IBC-Br)
No mês de outubro, o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado
uma prévia do PIB, teve variação mensal de 0,29%,

na série com ajuste sazonal. Na comparação com o
mês de outubro de 2016, o Índice apresentou alta
de 2,92%. Com esses resultados, o acumulado em
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12 meses até outubro apresentou a primeira alta
desde dezembro de 2014, ao registrar variação de
0,21%. No acumulado do ano, na comparação com

mesmo período do ano anterior, houve leve
aumento (0,75%). Em 2016 a variação havia sido
de -4,62%.

IBC-Br
Variação (%) – Acumulado em 12 meses
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Setor Externo
As Transações Correntes brasileiras, que
compõem o Balanço de Pagamentos, registraram
um saldo negativo de US$ 2,4 bilhões, em
novembro, conforme apurado pelo Banco Central.
Na Conta Financeira, houve deficit de US$ 1,8
bilhões. No mesmo mês de 2016, tanto as
Transações Correntes quanto a Conta Financeira
registraram déficit, de US$ 718 milhões e US$ 245
milhões, respectivamente. O saldo negativo das

Transações Correntes refletiu os resultados de
deficit verificado nos Serviços (-US$ 3,1 bilhões) e
na Renda Primária (-US$ 2,6 bilhões). A Balança
Comercial, por sua vez, teve um saldo positivo em
US$ 3,2 bilhões. Em 12 meses, as Transações
Correntes acumulam deficit de US$ 11,3 bilhões
(0,56% do PIB). Por fim, o estoque de reservas
internacionais totalizou US$ 381,1 bilhões, com
aumento de US$ 705,0 milhões frente a outubro.
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IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 22 de dezembro de 2017)
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Dados que serão divulgados entre os dias 26 de dezembro e 29 de dezembro
Indicador
Sondagem do Comércio
Nota de Política Fiscal
IGP-M
Sondagem de Serviços
PNAD Contínua Mensal

Referência
Dezembro de 2017
Novembro de 2017
Dezembro de 2017
Dezembro de 2017
Novembro de 2017

Fonte
FGV
Banco Central
FGV
FGV
IBGE

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br
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