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Recuperação consistente
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Aprenda:
Depreciação
Funções Financeiras
Operações de Juros
Séries Uniformes
Amortização
Operações de Fluxo de Caixa
Ope

Acesse:

www.caeli.tv
Descubra como transformar sua vida e sua
carreira com cursos desenvolvidos por
profissionais para profissionais.

Saiba como maximizar os lucros fazendo o trade-off entre preços e quantidade
de vendas, como preparar a matriz de preços de sua empresa para atingir o
melhor resultado financeiro. Aprenda a melhorar o mix de seus produtos e fazer
estratégia de preços.
facebook.com/caeli.tv
O planejamento orçamentário é um diferencial
que determina muitas
vezes o sucesso ou fracasso de uma empresa. Aprenda a calcular todos os
Canalo Caeli.tv
aspectos essenciais de seu negócio, tais como a receita à vista,
cálculo das
despesas proporcionais de venda, o prazo de recebimento, a projeção futura
linkedin.com/company/18053371
de resultados e outros.

O Estado da Economia
THE STATE OF THE ECONOMY

Crescimento no PIB e no emprego,
inflação baixíssima

O

PIB cresceu 1,2% no terceiro trimestre, quando
desconsiderado o resultado da agropecuária, que caiu
no período, devido a um fator sazonal: a safra de inverno
foi muito menor do que a supersafra do último verão. O mais
importante é o fato de que a recuperação atingiu quase todos
os segmentos da economia. E contemplou até os investimentos
em ativos fixos (máquinas, equipamentos e outros bens que
gerem riquezas), que cresceram após 45 meses de quedas.
O aumento foi lastreado no consumo das famílias, que
tem aumentado de forma consistente, pela maior confiança
dos consumidores em relação ao futuro e pelo aumento do
emprego e da renda, que está ocorrendo em uma velocidade
surpreendente, pois, nas crises anteriores, o emprego e a
renda demoraram a reagir. Atualmente, o mercado de trabalho
está se recuperando junto com o aumento das atividades.
Os indicadores do PIB mostram uma recuperação nas
atividades da indústria, o que é positivo, após anos de
estagnação. Por outro lado, as atividades de manufatura,
extração mineral e construção continuam perdendo
participação no total das riquezas produzidas no país, enquanto
o setor de serviços aumenta a sua participação no PIB.
A atividade industrial, além de demandar maior
investimento de capital (que é muito caro no Brasil), compete
com os importados no mercado doméstico e com uma
concorrência cada vez maior no exterior, o que tem feito com
que, nos últimos 20 anos, venha decrescendo a participação
da indústria no PIB.
O setor de serviços, por sua vez, exige menos capital e
não tem a concorrência externa, salvo em algumas poucas
atividades, como o turismo externo. Portanto, é onde mais se
cresce no Brasil.
A agropecuária, não obstante, é um fenômeno único do
Brasil. No mundo todo perde participação na renda nacional;
no Brasil, continua crescendo, mostrando impressionante
capacidade de competição e de superação das adversidades.
Além do crescimento no PIB, no emprego e na renda, o
país deve apresentar outros resultados muito positivos até o
fim deste ano. A inflação deverá ficar abaixo de 3% na maior
parte dos índices de preços, sendo que alguns serão negativos,
abrindo espaço para a continuidade na queda dos juros básicos.
No atual ciclo de baixa, a Selic deve estar entorno de
7% no fim deste ano e tendendo para menos, se a inflação
se mantiver no patamar atual. Por outro lado, os juros para
empresas e para pessoas físicas continuam altíssimos. Isso
exigirá, em relativamente pouco tempo, uma redução dos
compulsórios por parte do Banco Central, o que deve gerar um
aumento na oferta de dinheiro.
Porém, juros realmente baixos só serão consistentes com
uma redução da demanda de dinheiro por parte do governo,

o que a nova lei do ‘teto dos gastos’, mais cedo ou mais tarde,
fará acontecer. E, uma reforma da previdência, que atualmente
é um sorvedouro infinito de recursos públicos, ajudaria a fazer
acontecer.
Ainda nos aspectos positivos, as exportações do país,
neste ano, ficarão próximas de US$ 216 bilhões e o saldo
comercial estará em entorno de US$ 65 bilhões. A corrente
de comércio (soma de exportações e importações) será de
aproximadamente US$ 367 bilhões no ano. O volume da
corrente de comércio já é significativo, mas o país precisa de
maior inserção no mercado internacional se quiser crescer na
velocidade dos demais países emergentes. Nestes países, o PIB
cresceu o dobro do Brasil. Ficamos muito para trás.
E o momento é extremamente favorável para uma maior
inserção no mercado internacional.
O comércio mundial cresce em velocidade exponencial.
O PIB americano cresceu 3,3% no ultimo trimestre, e tende a
crescer mais depressa, com a redução de impostos no país; a
China cresce em torno de 6,5% e a Europa cresce mais de 2,5%.
Tudo isto, e mais os emergentes, fará o PIB mundial crescer em
torno de 4% neste ano, com tendência de repetir o resultado
no próximo ano.
O mercado internacional tem sido um banquete para o
qual o Brasil é convidado, mas não comparece.
Ainda no positivo, é importante considerar que, no decorrer
deste ano o presidente sofreu dois pedidos de impeachment
votados na Câmara; e, com o conflito entre o executivo, o
judiciário e o poder legislativo aguçado e atiçado pela imprensa,
o país conseguiu: (i) a volta do crescimento no PIB, no emprego e
na renda; (ii) a menor inflação dos últimos anos ; (iii) taxas básicas
de juros em queda; (iv) saldo comercial de US$ 65 bilhões.
Sem dúvidas foi o resultado de muito esforço e das reformas,
do teto dos gastos, trabalhistas e outras, que ocorreram e
foram compreendidas pelos empresários e investidores como
importantes mudanças para o crescimento do país.
As eleições de 2018 são fontes de incertezas. Porém, como
o Brasil ainda tem mais de 50% da população ganhando menos
de dois salários mínimos por mês (se o Brasil tivesse crescido
tanto como os demais emergentes esta renda, atualmente,
seria o dobro), o voto dos eleitores é decidido poucos dias
antes da votação. Atualmente as pesquisas são distorcidas,
pois o universo só decide na véspera das eleições.
E, historicamente, no Brasil, assim como em outras partes
do mundo, inclusive nos países ricos, se a economia vai bem,
o voto tende a um candidato moderado. E, durante as eleições
para a presidência e para o Congresso, a economia estará
crescendo na velocidade de 4%.
Em suma, desejamos para todos um bom fim de ano e um
feliz 2018.
Revista Suma Economica - Dezembro 2017
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The State of The Economy
O Estado da Economia
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Growth in GDP and employment,
very low inflation

DP grew by 1.2% in the third quarter, if we disregard
the result of agribusiness, due to a seasonal factor: the
winter harvest was much smaller than last summer.
Most importantly, recovery affects almost every segment
of the economy. It even contemplated investment in fixed
assets (machinery, equipment and other assets that generate
wealth) that grew after 45 months of falls.
The rise was driven by household consumption, which has
steadily increased, driven by increased consumer confidence
in the future and rising employment and income, which is
occurring at a surprising rate. In previous crises, employment
and income were slow to respond. Currently the labor market
is recovering along with the increase in activities.
GDP indicators show recovery in industrial activity, a
positive sign after years of stagnation. On the other hand,
manufacturing, mineral extraction and construction activities
continue to lose share in the total wealth produced in the
country, while the service sector increases its share of GDP.
Industrial activity, in addition to demanding greater
capital investment (which is very expensive in Brazil),
competes with imported products in the domestic market
and with increasing competition abroad, which has caused,
in the last 20 years, to decrease the share of industry in GDP.
The service sector, in turn, requires less capital and does
not have external competition. Except in a few activities, such
as external tourism. Therefore it is the fastest growing sector
in Brazil.
Agriculture, however, is a unique phenomenon in
Brazil. Worldwide, it loses its share of national income; in
Brazil, it continues to grow, showing impressive capacity for
competition and overcoming adversities.
In addition to growth in GDP, employment and income,
the country should show other very positive results by the
end of this year.
Inflation is expected to be below 3% in most price
indices, some of which will be negative, opening up space for
the continuation of the drop in basic interest rates.
In the current downtrend, Selic should be around 7% by
the end of this year and tending to decline if inflation remains
at the current level. On the other hand, interest rates for
companies and individuals remain high. This will require,
in a relatively short time, the Central Bank to announce a
reduction of compulsory deposits, which should generate an
increase in the supply of money.
Nonetheless, really low interest rates will only be
consistent with a reduction in the government’s demand

for money, which will sooner or later bring about the new
spending cap. Also, a pension reform, which is currently an
endless drain of public resources, would help make it happen.
Further positive aspects, the country’s exports this year
will be close to US$ 216 billion and the trade balance will be
around US$ 65 billion. The current trade (sum of exports and
imports) will be approximately US$ 367 billion in the year.
The volume of trade flows is already significant, but the
country needs more insertion in the international market if
it wants to grow in the speed of other emerging countries.
In these countries GDP grew twice as much as Brazil. We got
very far behind.
And the moment is extremely favorable for a greater
insertion in the international market.
World trade grows at exponential speed, US GDP grew by
3.3% in the last quarter, and it tends to grow faster, with the
reduction of taxes in the country; China grows around 6.5%
and Europe grows more than 2.5%. All this, plus emerging
countries, will make the world GDP grow around 4% this year,
with a tendency to repeat the result next year.
The international market has been a banquet for which
Brazil is invited but does not attend.
It is important to consider that during this year the
president underwent two requests for impeachment voted in
the House; and even with the conflict between the Executive,
the Judiciary and the Legislative powers sharpened by the
press, the country succeeded in: (i) a return to growth in GDP,
employment and income; (ii) lowest inflation in recent years;
(iii) falling interest rates; (iv) trade balance of US$ 65 billion.
It was undoubtedly the result of a lot of effort and
reforms, labor and others, as well as the spending cap, that
occurred and were understood by businessmen and investors
as important changes for the country’s growth.
The 2018 elections are a source of uncertainty. However,
since Brazil still has more than 50% of the population earning
less than two minimum wages per month (if Brazil had grown
as much as the other emerging ones, this income would
presently be double), the voters decide their vote on the eve
of the elections. Currently the polls are distorted due to this
late decision.
Historically, in Brazil, as in other parts of the world,
including rich countries, if the economy is doing well, the
vote tends to go to a moderate candidate. And during the
presidential and congressional elections, the economy will be
growing at a rate of 4 percent.
In short, we wish you all a good holiday and a happy 2018.
Revista Suma Economica - Dezembro 2017
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Briefings

Volume do setor de serviços
De acordo com o IBGE, o volume do setor de serviços apresentou queda de 3,2%
em setembro na comparação com o mesmo mês de 2016, mantendo a trajetória de
queda. Frente ao mês de agosto, retração de 0,3%. Em 12 meses, queda de 4,3%. Nos
primeiros três trimestres do ano, retração de 3,7%.
Em receita, alta de 2,3% frente a setembro de 2017. Houve alta de 0,2% frente
ao mês de agosto, com o resultado acumulado em 12 meses apresentando
crescimento de 0,9%. Entre janeiro e setembro deste ano, alta de 1,7%.
O destaque no volume de serviços frente ao mês de setembro de 2016 ficou
para Transporte Aquaviário, com alta de 32,0%. A maior queda foi Transporte
Aéreo (-27,1%) Na comparação com agosto o melhor desempenho ficou para
Serviços de alojamento e alimentação e o pior para Transporte Aéreo. Em 12
meses, Transporte Aquaviário agora assumiu a liderança, com alta de 3,9%. O ramo
também lidera no resultado acumulado nos três primeiros trimestres do ano.
Por estado, frente ao mês de setembro de 2016, os melhores desempenhos foram de Mato Grosso e
Paraná, únicos positivos. Pelo lado negativo, as maiores baixas foram em Sergipe, Tocantins e Rondônia.

Comportamento da demanda por
crédito por parte das empresas
De acordo com o Serasa Experian, a demanda das empresas por crédito cresceu 7,0% em outubro na comparação com
o mesmo mês de 2016. Frente a setembro, a alta foi de 0,7%. O resultado acumulado entre janeiro e outubro aponta uma
queda de 2,9%. Em 12 meses, retração de 3,6%.
Por porte de empresa, alta apenas em micro e pequenas empresas na comparação com outubro do ano passado.
Frente ao mês de setembro alta generalizada. Tanto o resultado acumulado do ano quanto o de médias móveis de 12
meses ainda apresentam queda.
Na análise por setor, alta significativa de dois dígitos em Indústria e em Comércio, mas queda de 3,5% em serviços na
comparação com outubro do ano passado. No corte contra setembro, o mesmo panorama entre os setores. O resultado
acumulado no ano aponta queda generalizada, assim com o de 12 meses.
Por região, alta generalizada na base frente ao mês de outubro do ano passado. Na comparação com setembro, queda
apenas na região Norte. No ano e em 12 meses, queda em todas as pesquisadas.

Importação de trigo deve aumentar

Antonio Costa/AENPr

A Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo) divulgou que há uma tendência
de aumento significativo para a importação do cereal durante o próximo ciclo, ou seja,
durante a safra 2017/2018, compreendendo o período entre setembro de 2017 a agosto
de 2018. A expectativa é de que as compras possam chegar a 7,5 milhões de toneladas,
um aumento significativo sobre a média histórica do setor, que chega a 5,5 milhões de
toneladas.
A produção baixa prevista pela Conab, de cerca de 4,881 milhões de toneladas,
acendeu o alerta, e já era prevista pelos problemas climáticos. Com isso, foi feita
a revisão dos dados para a importação do cereal. Isto porque, a demanda deve se
manter nos mesmo patamares, girando em torno de 11,7 milhões de toneladas,
muito próximo do que foi registrado no ciclo passado.
Nosso maior vendedor será a Argentina, que com uma produção estimada de 18 milhões de
toneladas, deve destinar aos nossos portos, um total entre 6 milhões e 7 milhões de toneladas, ou seja, quase
a totalidade do que nós importaremos.
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CONTABILIDADE E
CONTROLE DE CUSTOS

O melhor método para cálculo e controle
de custos. Permite ganhos imediatos
com a redução de custos e aumento
dos lucros.
Quem calcular e controlar melhor os
custos, terá mais lucros e um ano
melhor. Aprenda a elaborar programas
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dos resultados.
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custos no Brasil. Na teoria e na prática.

Além do video, você receberá:
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» Um manual do treinador (com as respostas e
orientações de como apresentar)
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Desempenho na indústria | PeRformance of the industry

Na comparação com o mês anterior, em %

A produção industrial brasileira cresceu 2,6% em
setembro na comparação com o mesmo mês do ano
passado, influenciada alta de 16,2% em Bens de Consumo
Duráveis e de 5,7% em Bens de Capital.
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Brazilian industrial production grew by 2.6% in September
compared to the same month last year, influenced by a
16.2% increase in Durable Consumer Goods and 5.7% in
Capital Goods.

VENDAS NO VAREJO | RETAIL SALES BEHAVIOUR

em %
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Em setembro, as vendas do comércio cresceram 6,4%
na comparação com o mesmo mês de 2016, com um
desempenho mais uma vez significativo de Móveis e
Eletrodomésticos e de Tecidos, Vestuário e Calçados.
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In September, sales of the commerce grew 6.4% in
comparison with the same month of 2016, with a once
again significant performance of Furniture and Appliances
and of Fabrics, Clothing and Footwear.
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RENDIMENTO MÉDIO MENSAL | AVERAGE INCOME IN REAL TERMS

Média trimestral em trimestres móveis, em R$
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O rendimento médio nominal do trabalhador medido
pela PNAD Contínua chegou a R$ 2.127,00 no trimestre
móvel ago-set-out, mantendo a trajetória de alta. A
população ocupada ficou em 91,5 milhões no período.
The average nominal income of the worker measured
by the Continuous PNAD reached R$ 2,127.00 in the
Aug-Sept-Oct mobile quarter, maintaining the upward
trajectory. The employed population stood at 91.5 million
in the period.
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taxa de desocupação | unemployment

Média trimestral em trimestres móveis, em R$
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A taxa de desemprego (PNAD Contínua) medida pelo IBGE
ficou em 12,2% no trimestre móvel fechado em outubro, 0,2%
abaixo do registrado na pesquisa do mês anterior. A população
desocupada ficou em 12,7 milhões, montante 5,8% maior do
que o registrado no mesmo trimestre móvel de 2016.
The unemployment rate (Continuous PNAD) measured
by IBGE stood at 12.2% in the mobile quarter closed
in October, 0.2% below that recorded in the previous
month’s survey. The unemployed population stood at
12.7 million, an amount 5.8% higher than that registered
in the same mobile quarter of 2016.
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Desempenho PRIMÁRIO DO GOVERNO | PRIMARY GOVERNMENT RESULT

Em R$ milhões
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The Central Government presented a primary surplus of
R$ 5.191 billion in October, the first positive result after five
months of decline, but explained by the concentration of
specific taxes collected in the period. In the year, accumulated
negative result of R$ 103,243 billion. In 12 months, the deficit
stood at R$ 207.3 billion, or -3.14% of GDP.
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O Governo Central apresentou superávit primário de R$ 5,191
bilhões no mês de outubro, primeiro resultado positivo após
cinco meses de queda, mas explicada pela concentração de
arrecadação de impostos específicos no período. No ano,
resultado acumulado negativo de R$ 103,243 bilhões. Em 12
meses, o déficit ficou em R$ 207,3 bilhões, ou -3,14% do PIB.

reservas internacionaIs | internacional rEserves

em US$ milhões
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As reservas internacionais brasileiras mantiveram a
trajetória de queda, fechando em outubro a US$ 380,351
bilhões. A receita de remuneração das reservas ficou em
US$ 349 milhões.
Brazilian international reserves continued their downward
trajectory, closing October at US$ 380.351 billion. Revenue
from reserves was US$ 349 million.
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transações correntes | current transactions

Acumulada em 12 meses, em US$ milhões

-9.648

Em outubro, as transações correntes tiveram um déficit
de US$ 343 milhões. Nos primeiros dez meses do ano, o
déficit acumulado ficou em US$ 3,033 bilhões. Em doze
meses, o déficit chegou a US$ 9,648 bilhões, ou -0,48%
do PIB.
In October, current transactions had a deficit of US$ 343
million. In the first ten months of the year, the accumulated
deficit was US$ 3.033 billion. In twelve months, the deficit
reached US$ 9.648 billion, or -0.48% of GDP.
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investimento direto no país | direct investment in the country
Mês a mês, em US$ milhões
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O IDP de outubro de 2017 ficou em US$ 8,240 bilhões,
levando o resultado em doze meses para US$ 83,269 bilhões
ou 4,14% do PIB. Nos dez primeiros meses do ano, o IDP
fechou em US$ 60,013 bilhões. A estimativa para 2017 para o
IDP foi mantida em US$ 75 bilhões ou 3,6% do PIB.
Foreign Direct Investment for October 2017 was US$ 8.240
billion, bringing the result in twelve months to US$ 83.269
billion or 4.14% of GDP. In the first ten months of the year,
FDI closed at US $ 60.013 billion. The FDI estimate for
2017 was maintained at US$ 75 billion or 3.6% of GDP.
Revista Suma Economica - Dezembro 2017
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variação da selic anual | variation of the annual selic

Acumulada em 12 meses, em %

O Comitê de Política Monetária deve manter a tendência
em 2018 e ir reduzindo, mesmo que de forma menos
agressiva, a taxa Selic. Porém, devem existir reuniões
em que a taxa seja mantida estável, sobretudo ao ser
visualizado um ambiente mais estável na economia.
The Monetary Policy Committee should maintain the
trend in 2018 and reduce, even if less aggressively, the
Selic rate. However, there should be meetings where the
rate is kept stable, especially as a more stable environment
is visualized in the economy.
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meios de pagamento | broad money

M4

Em outubro, os meios de pagamento ampliados no Brasil
chegaram a R$ 6,547 trilhões, com influência significativa
das Cotas dos Fundos de Investimentos e Operações
Compromissadas com Títulos Federais.
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In October, the increased means of payment in Brazil
reached R$ 6.547 trillion, with significant influence of the
Investment Funds Quotas and Repurchase Agreements
backed by Federal Securities.

evolução da bovespa | stock market

Fechamento do mês

O índice Ibovespa fechou o mês aos 71.970 pontos, o que
representou queda de 3,15% no período. Apesar disso,
o saldo do ano até o momento continua positivo, com
variação de 19,50%.
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Ibovespa closed the month at 71,970 points, down 3.15%
in the period. Despite this, the balance of the year so far
remains positive, with a variation of 19.50%.

inflação | inflation
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-0,67 -0,72

0,20

O IGP-M de novembro fechou em 0,52%, voltando a
registrar uma pressão maior dos preços no atacado,
sobretudo combustíveis para consumo, que teve alta
bastante significativa. Nos onze primeiros meses do ano
o IGP-M variou -1,40%.
The IGP-M of November closed at 0.52%, again registering
a higher pressure from wholesale prices, especially fuel
for consumption, which rose significantly. In the first
eleven months of the year the IGP-M varied by -1.40%.

Principais Indicadores
MAIN INDEX

commodities | agricultural commodities

Em US$ cents/bushel

Em novembro, algumas commodities encerram com seus
preços médios em alta, como registrado pelo complexo da
soja em Chicago. Em Nova York, apenas o café apresentou
ligeira queda, com as demais fechando o décimo primeiro
mês do ano em alta.
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dólar/real | parity us dollar/real

Em Novembro

3,35

3,2616

3,30

In November, some commodities closed with their average
prices on the rise, as the soybean complex in Chicago. In
New York, only coffee fell slightly, with the others closing
the eleventh month of the year on the rise.

A moeda norte-americana iniciou o mês a R$ 3,274 e
vinha em uma trajetória de queda mais significativa,
chegando a flertar com R$ 3,20. Porém, no último dia do
mês, a preocupação com a reforma da previdência levou
o dólar a R$ 3,26.
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The US currency started the month at R$ 3.274, coming
from a more significant down trajectory, flirting around
R$ 3.20. However, on the last day of the month, concern
about pension reform led the dollar to R$ 3.26.
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euro/dólar | parity euro/us dollar

Em outubro, o euro iniciou a US$ 1,163 e manteve
uma trajetória de alta durante o mês, fechando em
US$ 1,191, com o investidor em dúvida de como será o
comportamento do Federal Reserve em sua reunião de
dezembro.
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In October, the euro started at US$ 1,163 and sustained a
bullish trend during the month, closing at US$ 1.191, with
the investor in doubt as to how the Federal Reserve will
behave at its December meeting.
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balança comercial | trade balance

Em US$ bilhões

216,095

149,672

Em novembro, as exportações brasileiras alcançaram US$
16,688 bilhões, enquanto as importações chegaram a
US$ 13,142 bilhões, levando a um saldo comercial de US$
3,546 bilhões.
In November, Brazilian exports reached US$ 16.688
billion, while imports reached US$ 13.142 billion, leading
to a trade balance of US$ 3.546 billion.
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