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Inflação mais favorável e fraqueza da economia poss ibilitam 
queda de juros 
 
Entretanto, ata do Copom destacou riscos para a tra jetória dos preços, como medidas de Trump e 
bloqueio das reformas fiscais; ainda assim, especia listas projetam novo corte elevado na Selic 
 
São Paulo - Em ata divulgada ontem, o Comitê de Política Econômica (Copom) do Banco 
Central (BC) destacou a desaceleração dos preços e a fraqueza econômica para justificar 
a redução mais intensa da taxa básica de juros (Selic), que deve ser repetida nos próximos 
meses. 
 
No texto, os diretores do BC apontaram, mais de uma vez, o arrefecimento dos preços nos 
últimos meses. "A inflação recente mostrou-se mais favorável que o esperado, com sinais 
de um processo de desinflação mais difundido", escreveram. 
 
Eles também chamaram atenção para a fraqueza da economia brasileira. "O desempenho 
da atividade econômica recomenda a antecipação do ciclo de distensão da política 
monetária.  
 
Essa estratégia permite contribuir para o processo de estabilização e posterior retomada 
da atividade econômica". 
 
O documento explica a decisão tomada pelo colegiado na última quarta-feira, quando a 
Selic foi reduzida em 0,75 ponto percentual. O corte superou a expectativa do mercado, 
que acreditava em uma diminuição de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. 
 
"Essa intensificação ocorre porque o BC se convenceu de que a inflação está cedendo e a 
economia está realmente fraca.  
 
Por isso, a tendência é que esse corte [de 0,75 ponto percentual] seja repetido", disse 
Ricardo Balistiero, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de 
Tecnologia. 
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Segundo o especialista, a Selic deve fechar 2017 abaixo dos dois dígitos, o que reduziria a 
taxa de juros real para cerca de 5% ao ano. "Se não houver grandes complicações, a taxa 
nominal deve diminuir para 9,75% [ao ano]." Após o corte da semana passada, a Selic 
recuou para 13% ao ano. 
 
No relatório Focus divulgado na segunda-feira pelo BC, os analistas de mercado também 
estimaram que a Selic terminará 2017 em 9,75% ao ano. 
 
Gestora de renda fixa da Mongeral Aegon Investimentos, Patrícia Pereira apostou em um 
novo corte de 0,75 ponto percentual na próxima reunião.  
 
"Nessa ata ficou claro que a atividade econômica vai pesar mais para a decisão." Até o 
final de 2017, seguiu ela, a Selic deve cair a 10% ao ano. 
 
Incerteza e riscos 
 
Entretanto, alguns fatores poderiam conter a trajetória de queda da taxa de juros nos 
próximos meses. 
 
"No âmbito externo, o cenário é bastante incerto. Essa incerteza decorre, dentre outros 
fatores, de possíveis mudanças no rumo da política econômica nos EUA", indicaram os 
diretores do BC. 
 
Para Balistiero, as primeiras ações do presidente eleito, Donald Trump, poderiam acelerar 
o aumento da taxa de juros americana. Esse movimento daria força aos índices de preços 
brasileiros.  
 
"Mesmo nesse caso, ainda haveria espaço para reduzir a Selic, talvez em um ritmo mais 
lento", ponderou. 
 
O Copom também fez referência aos projetos do governo que dependem de aprovação do 
Legislativo, como as mudanças na Previdência. 
 
"Os passos no processo de aprovação das reformas fiscais têm sido positivos até o 
momento, o que pode sinalizar maior celeridade e probabilidade de aprovação. Por outro 
lado, o processo é longo e envolve incertezas", disse. 
 
De acordo com Balistiero, a Lava Jato é um dos fatores que poderia impedir o avanço das 
medidas fiscais. "A investigação poderia enfraquecer o governo e dificultar a aprovação de 
medidas que já são consideradas polêmicas", explicou. 
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Desaceleração dos preços 
 
Por outro lado, alguns dos riscos apresentados pela ata poderiam intensificar o ritmo de 
arrefecimento dos preços. "O processo contínuo de distensão do mercado de trabalho e a 
desaceleração significativa da atividade econômica podem produzir desinflação mais 
intensa que a refletida nas expectativas de inflação." 
 
Segundo Patrícia, a fraqueza econômica deve levar a novos aumentos da taxa de 
desemprego nos próximos meses.  
 
Com isso, o recuo inflação poderia superar as expectativas atuais. "Seria como no ano 
passado, que os preços caíram mais do que era esperado." 
 
Os diretores do BC ressaltaram que a intensificação dos cortes na taxa de juros não vai 
afetar a trajetória dos preços.  
 
A adoção dessa medida, disseram eles, não exigiria "desvio em relação ao objetivo de 
levar a inflação para a meta de 4,5% em 2017 e 2018". 
 
Para os analistas consultados pelo relatório Focus, a inflação oficial deve fechar este ano 
em 4,80% e chegar ao centro da meta (4,5%) apenas no ano que vem. 
 
Corte maior 
 
Em outro ponto interessante do documento, foi revelado que os membros do Copom 
cogitaram uma redução menor, de 0,5 ponto percentual, na Selic.  
 
"O Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,25% e sinalizar 
uma intensidade maior de queda para a próxima reunião". 
 
Entretanto, "diante do ambiente com expectativas de inflação ancoradas, o Comitê 
entende que o atual cenário, com um processo de desinflação mais disseminado e 
atividade econômica aquém do esperado, já torna apropriada a antecipação do ciclo de 
distensão da política monetária". 
 
Renato Ghelfi 
 
 
 



 

4 

Campinas e região registram queda nas vendas do var ejo 
 
Na avaliação do economista da Acic, a performance r uim registrada no comércio varejista é reflexo 
da má situação econômica geral pela qual passa o Br asil 
 
Campinas - As vendas do comércio varejista de Campinas tiveram uma redução de 2,82% 
em dezembro do ano passado em relação a 2015. No ano de 2016, as perdas no comércio 
chegaram a 4,53% quando comparado ao ano anterior. 
 
As vendas de natal ficaram 2,5% menores em relação a 2015. Os números foram 
divulgados pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic). 
 
Na avaliação do diretor de economia da Acic, Laerte Martins, a queda nas vendas de natal 
é reflexo da má situação econômica pela qual passa o Brasil e sem perspectiva de 
recuperação a curto prazo. 
 
"Em Campinas verifica-se uma forte procura nas vendas à vista da ordem de 7,82%. Já as 
vendas a prazo apresentaram uma redução de 14,1%, o que influenciou em vendas 
menores em dezembro, em Campinas", diz. 
 
O faturamento das vendas no mês de dezembro de 2016 chegou a R$ 2.44 bilhões, 
atingindo no acumulado do ano, de janeiro a dezembro, R$ 14,83 bilhões, uma queda de 
2,89% em relação ao mesmo período de 2015. 
 
"A inadimplência, apesar da forte exclusão de registros negativos em dezembro, acabou 
se reduzindo em 3,08% no ano, com 215.174 boletos e carnês vencidos e não pagos a 
mais de 30 dias, que representam cerca de R$ 154,9 milhões em endividamento em 
2016", destaca. 
 
Carnês e boletos 
 
Na Região Metropolitana de Campinas (RMC) as vendas no varejo tiveram uma queda de 
2,77%, de janeiro a dezembro de 2016. O faturamento ficou em R$ 35, 46 bilhões abaixo 
dos R$ 36,47 bilhões movimentados em igual período de 2015. 
 
"A inadimplência apresentou uma elevação de 3,09% no acumulado do ano de 2016, com 
512.319 carnês e boletos não pagos e vencidos a mais de 30 dias, que representam R$ 
368,9 milhões em endividamento, na RMC, no ano de 2016", comenta o economista da 
Acic. 
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Segundo Laerte Martins, o comércio varejista fechou mais um ano negativo de vendas em 
Campinas e região. "A perspectiva para 2017 continua nebulosa frente à estagnação nos 
principais indicadores econômicos como PIB, desemprego e investimentos. Destaca-se, no 
entanto, que os juros e a inflação começaram uma redução que podem melhorar a 
situação econômica até o 2º semestre de 2017", concluiu Laerte Martins. 
 
Perdas de Natal 
 
Para zerar o estoque de produtos do ano passado, os comerciantes de Campinas estão 
investindo em liquidações como forma de recuperar também as perdas registradas nas 
vendas de natal. A queda nos juros e uma tímida recuperação no crédito podem 
representar ainda uma perspectiva pequena de melhora nos negócios para 2017.  
 
Muitos dos comerciantes consultados pontam que o consumidor só está comprando o 
estritamente necessário e de preferência pagando a vista para não fazer dívidas 
prolongadas. 
 
Milton Paes 
 
 

TRT considera legal desconto 
 
- O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT), no Rio de Janeiro, negou 
provimento ao pedido de indenização de uma ex-funcionária de um home center, que 
alegava sofrer descontos mensais em seu salário por supostos desfalques no caixa. A 
decisão seguiu, por unanimidade, o voto do relator do acórdão no TRT do Rio, 
desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues. 
 
Segundo nota divulgada pela Justiça do Trabalho, a trabalhadora argumentou que as 
parcelas antecipadas pela empresa a título de "quebra de caixa" foram inferiores ao valor 
descontado da indenização recebida ao final do contrato, e que desconhecia essa espécie 
de "adiantamento". No entendimento do colegiado, o desconto decorrente de diferenças 
verificadas no caixa não é ilegal, visto que este instrumento se destina justamente a 
ressarcir diferenças detectadas no seu fechamento. 
 
A Convenção Coletiva trazida aos autos previa expressamente o pagamento dessa 
parcela denominada "quebra de caixa", no valor de R$ 32, deduzindo-se descabida a 
alegação da ex-funcionária de desconhecimento./Agências 
 
 
(Fonte: DCI dia 18/01/2017)  
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Indústria melhora em São Paulo, mas ganho ainda não  é 
sustentável 
 

Quedas em relação a 2015 começaram a se atenuar no semestre passado 
 
O Estado de S.Paulo 
A produção física da indústria paulista cresceu 1,6% entre outubro e novembro e 1,3% 
entre os meses de novembro de 2015 e de 2016 – neste caso, interrompendo uma 
sequência de 32 meses de queda consecutiva –, segundo a Pesquisa Industrial Mensal 
Regional do IBGE. O resultado positivo de São Paulo foi decisivo para melhorar a média 
nacional (+0,2% entre outubro e novembro), mas, em especial, sofreu influência favorável 
do setor automobilístico, o que não permite, por enquanto, prever uma recuperação 
sustentável. 

Na comparação entre novembro de 2015 e novembro de 2016, indicadores satisfatórios no 
Estado também apareceram em itens como equipamentos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos (+26,5%), farmoquímicos e farmacêuticos (+13,2%), outros produtos 
químicos (+4,8%), alimentícios (+2,5%) e produtos de celulose, papel e produtos de papel 
(+5,2%). 

No País, dos 14 locais pesquisados, apenas 5 registraram alta e, entre estes, 3 (Pará, 
Minas Gerais e Amazonas) haviam apresentado indicadores muito ruins em outubro, que 
foram compensados total ou parcialmente em novembro. Além de São Paulo, só o Paraná 
mostrou uma elevação mais firme, também sob influência positiva do segmento de 
veículos automotores, reboques e carrocerias. 

Nas áreas pesquisadas, os piores resultados de novembro foram observados na Região 
Nordeste (-5,2% em relação a outubro), com quedas expressivas em Pernambuco, Bahia e 
Ceará. Não há reação à vista na região, afetada por problemas gerais, como recessão, 
desemprego e déficit fiscal, e por problemas específicos, como a crise hídrica. 

O que há de menos negativo no levantamento é que as quedas em relação a 2015 
começaram a se atenuar no semestre passado. No índice acumulado em 12 meses, até 
novembro, comparativamente aos 12 meses anteriores, o resultado nacional passou de -
8,4% em outubro para -7,5% em novembro. Das áreas avaliadas, o ritmo de queda caiu 
em 11 e acentuou-se em 3 Estados (Pernambuco, Mato Grosso e Goiás). 

A melhora industrial de novembro depende, nos próximos meses, da confirmação das 
expectativas favoráveis relativas às commodities e também ao agronegócio. 
 
 
 
 
 

 
(Fonte: ESTADO SP dia 18/01/2017)  
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