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INTRODUÇÃO

A primeira quinzena de abril teve como principais destaques econô-
micos no país: redução da taxa Selic; desaceleração da taxa de 
inflação oficial; deflação do IGP-DI; aumento da produção industrial; 
estabilidade nas vendas no varejo; aumento da venda e da produção 
de veículos; baixo crescimento do setor de serviços; melhora no 
indicador antecedente de emprego; recorde no superávit comercial; 
crescimento do indicador de investimentos do Ipea. E na economia 
internacional, os principais destaques foram: queda no índice dos 
preços ao consumidor dos EUA; desaceleração na criação de vagas nos 
EUA; aumento nas vendas no varejo na zona do euro.

Copom reduz a taxa Selic para 11,25% ao ano

O Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa Selic em um ponto percentual, para 11,25% 
a.a., sem viés. Segundo o Banco Central, o conjunto dos indicadores de atividade econômica 
divulgados desde a última reunião do Copom permanece compatível com estabilização da 
economia no curto prazo. A evidência sugere uma retomada gradual da atividade econô-
mica ao longo de 2017. O comportamento da inflação permanece favorável. O processo de 
desinflação se difundiu e houve consolidação da desinflação nos componentes mais sensí-
veis ao ciclo econômico e à política monetária. A desinflação dos preços de alimentos cons-
titui choque de oferta favorável. O Copom ressalta que o ritmo de flexibilização monetária 
dependerá da extensão do ciclo pretendido e do grau de sua antecipação, que por sua vez 
dependerá da evolução da atividade econômica, dos demais fatores de risco, e das projeções 
e expectativas de inflação. O Comitê considera o atual ritmo adequado, entretanto, a atual 
conjuntura econômica recomenda monitorar a evolução dos determinantes do grau de ante-
cipação do ciclo (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 12/04/2017).
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Inflação oficial é menor taxa para março desde 2012

A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), fechou março em 0,25%, com queda de 0,08 ponto percentual em relação ao percen-
tual (0,33%) de fevereiro. É a menor taxa já registrada para os meses de março desde 2012, 
quando atingiu 0,21%. Com o resultado, a inflação acumulada no primeiro trimestre de 2017 
é de 0,96%, a menor taxa de toda a série histórica (não se levando em conta as mudanças 
na moeda). No primeiro trimestre de 2016, o IPCA acumulado era de 2,62%. A inflação dos 
últimos 12 meses é de 4,57%. Os dados relativos ao IPCA, indicador que serve de parâmetro 
para a meta inflacionária fixada pelo Banco Central (BC), foram divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em março do ano passado, o IPCA havia variado 
0,43%. Segundo o IBGE, o principal impacto para a alta no índice de março foi a conta de 
energia elétrica, que respondeu por 0,15 ponto percentual. A energia elétrica subiu no mês 
4,43% e levou o grupo habitação a registrar elevação de 1,18%, a mais elevada variação de 
grupo (AGÊNCIA BRASIL, 07/04/2017).

Preços pelo IGP-DI fecham março com deflação

A inflação, medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), fechou 
março com forte desaceleração. Houve deflação (inflação negativa) de 0,38%, resultado que 
chega a ser 0,44 ponto percentual inferior ao de fevereiro: alta de 0,06%. Em março de 
2016, a variação atingiu 0,43%. Os dados relativos ao IGP-DI foram divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Eles indicam que a alta 
acumulada pelo indicador nos três primeiros meses do ano foi de 0,12%. Em 12 meses, o 
IGP-DI acumula alta de 4,41 (AGÊNCIA BRASIL, 06/04/2017).

Produção industrial registra taxa positiva

Em fevereiro de 2017, a produção industrial nacional mostrou variação positiva de 0,1% 
frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após registrar 
queda de 0,2% em janeiro. No confronto com igual mês do ano anterior, o total da indús-
tria apontou queda de 0,8% em fevereiro de 2017, após avançar 1,4% em janeiro último, 
quando interrompeu trinta e quatro meses consecutivos de resultados negativos nesse 
tipo de comparação. Assim, o setor industrial acumulou variação positiva de 0,3% nos dois 
primeiros meses de 2017. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, 
com o recuo de 4,8% em fevereiro de 2017, permaneceu com a redução no ritmo de queda 
iniciada em junho de 2016 (-9,7%) (IBGE, 04/04/2017).
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Indústria cresce em nove dos 14 locais pesquisados

O acréscimo no ritmo da produção industrial nacional na passagem de janeiro para fevereiro de 
2017, série com ajuste sazonal, foi acompanhado por nove dos 14 locais pesquisados. Os maiores 
avanços foram na Bahia (2,8%), que eliminou parte da perda de 4,2% registrada em janeiro, e 
em Santa Catarina (2,8%), no quarto mês consecutivo de crescimento, acumulando expansão de 
7,4% nesse período. Rio Grande do Sul (2,2%), Rio de Janeiro (2,2%), Goiás (2,1%), Minas Gerais 
(2,0%), Paraná (1,9%), Região Nordeste (1,1%) e São Paulo (0,2%) completaram o conjunto de 
locais que mostraram aumento na produção nesse mês. Por outro lado, Pernambuco (-7,8%), Pará 
(-4,1%) e Espírito Santo (-3,9%) apontaram os resultados negativos mais acentuados em fevereiro 
de 2017, após crescimento no mês anterior: 2,6%, 4,6% e 4,3%, respectivamente. As demais 
taxas negativas foram assinaladas por Amazonas (-1,1%) e Ceará (-1,0%) (IBGE, 11/04/2017).

IBGE prevê safra de grãos maior que a de 2016

A terceira estimativa de 2017 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas 
totalizou 230,3 milhões de toneladas, 25,1% superior à obtida em 2016 (184,0 milhões de 
toneladas). A estimativa da área a ser colhida é de 60,7 milhões de hectares, apresentando 
acréscimo de 6,3% frente à área colhida em 2016 (57,1 milhões de hectares). Frente a feve-
reiro, a estimativa de produção aumentou 2,7% e a área, 0,6%. O arroz, o milho e a soja são 
os três principais produtos deste grupo, que, somados, representaram 93,5% da produção e 
responderam por 87,7% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve acréscimo 
de 2,5% na área da soja, de 14,8% na área do milho e de 3,9% na área de arroz. No que se 
refere à produção, ocorreram acréscimos de 15,9% para a soja, 13,9% para o arroz e 45,8% 
para o milho (IBGE, 11/04/2017).

Vendas no varejo permanecem estáveis em fevereiro

O comércio varejista nacional registrou no segundo mês do ano de 2017 taxas de -0,2% 
para o volume de vendas e 0,1% para receita nominal, ambas as taxas em relação a janeiro 
de 2017, na série ajustada sazonalmente. Em relação a fevereiro de 2016, o varejo nacional 
recuou 3,2%, em termos de volume de vendas, vigésima terceira taxa negativa consecu-
tiva nessa comparação. Assim, o comércio varejista acumulou redução de 2,2% nos dois 
primeiros meses de 2017 e taxa acumulada nos últimos 12 meses de -5,4%. Para esses 
mesmos indicadores, em fevereiro de 2017, a receita nominal de vendas apresentou taxas 
de variação de 0,4% em comparação ao mesmo período de 2016, de 2,1% acumulada no 
ano e de 4,2% nos últimos doze meses (IBGE, 12/04/2017).
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Aumenta a venda de veículos no Brasil

As vendas de veículos novos no Brasil em março subiram 5,5% sobre o mesmo período do 
ano passado, para 189.143 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou a asso-
ciação que representa os concessionários, Fenabrave. Com isso, no acumulado do primeiro 
trimestre, as vendas de veículos novos no país somaram 472.004 unidades, 1,9% menos 
do que nos três primeiros meses de 2015. Considerando apenas as vendas de automóveis 
e comerciais leves, categoria que inclui utilitários esportivos, picapes e vans de entrega, 
os licenciamentos do março tiveram alta de 6,1% sobre um ano antes. No trimestre, houve 
queda de 1,1% sobre um ano antes, a 459.806 unidades, recuo contido pelas vendas de 
comerciais leves, que subiram 7,2%. As vendas de caminhões novos no Brasil somaram 
4.124 unidades em março, queda de 14,5% sobre o mesmo mês de 2016. No trimestre, as 
vendas de caminhões seguiram em queda, de 25,5% na comparação com um ano antes, a 
9.675 veículos. Já os licenciamentos de ônibus novos caíram 2,5% em março sobre um ano 
antes, para 1.169 unidades. De janeiro a março, a categoria registrou queda de 24,6% nas 
vendas na comparação anual, para 2.523 unidades (REUTERS, 03/04/2017).

Produção de veículos sobe no Brasil no 1º trimestre

A produção de veículos do Brasil saltou 24% no primeiro trimestre, impulsionada por expor-
tações recordes e renovação de frotas de empresas como locadoras de veículos, informou a 
associação que representa o setor, Anfavea. As montadoras instaladas no país produziram 
609,8 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus de janeiro a março e exportaram 
172,7 mil veículos no período, uma alta de quase 70% sobre o primeiro trimestre de 2016. 
Segundo os dados da Anfavea, o resultado do trimestre foi impulsionado pelo desempenho 
de março, que teve alta de 18% na produção sobre um ano antes e avanço de 5,5% nas 
vendas na mesma comparação (REUTERS, 06/04/2017).

Setor de serviços apresenta baixo crescimento em fevereiro

Em fevereiro, o setor de serviços apresentou crescimento de 0,7% no volume de serviços 
prestados frente a janeiro (série com ajuste sazonal), após ter registrado crescimento de 
0,2% em janeiro (revisado) e de 0,6% em dezembro. No confronto com fevereiro de 2016, 
o setor apontou queda de 5,1%, após ter registrado quedas de 3,5% (revisado) em janeiro 
e de 5,7% em dezembro. Com esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -4,3% 
e, em 12 meses, -5,0%. Em relação aos resultados regionais do setor de serviços em feve-
reiro frente a janeiro (série com ajuste), os maiores crescimentos de volume se deram em 
Rondônia (9,1%), Mato Grosso (8,5%) e Acre (2,5%). As maiores quedas foram observadas no 
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Ceará (-9,8%), Espírito Santo (-5,3%) e Pernambuco (-5,2%). Na comparação com fevereiro 
de 2016 (série sem ajuste), as maiores altas foram registradas no Piauí (10,0%), Mato Grosso 
(3,0%) e Acre (0,5%). As maiores quedas foram registradas em Tocantins (-25,2%), Amapá 
(-18,9%) e Rondônia (-18,0%) (IBGE, 13/04/2017).

Indicador antecedente de emprego sinaliza tendência de 
melhora

As perspectivas sobre o mercado de trabalho no Brasil sinalizam continuidade da tendência 
de melhora gradual, apontou o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) de março divul-
gado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado 
de trabalho no Brasil, apresentou alta de 4,6 pontos em março e atingiu 100,5 pontos, no 
terceiro avanço consecutivo e acumulou no ano alta de 10,5 pontos. O destaque em março 
para a leitura do IAEmp foram os indicadores que medem o ímpeto de contratações nos três 
meses seguintes em relação à pesquisa sobre a Indústria de Transformação. Também contri-
buiu para a alta a expectativa com relação à facilidade de se conseguir emprego nos seis 
meses seguintes do levantamento sobre a confiança do consumidor. Por outro lado, o Indi-
cador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a percepção das famílias sobre o mercado 
de trabalho, apresentou queda de 0,1 ponto sobre fevereiro, atingindo 100,6 pontos, “num 
movimento de aparente acomodação”, segundo a FGV (REUTERS, 07/04/2017).

Brasil tem superávit comercial recorde

A balança comercial brasileira registrou superávit de 7,145 bilhões de dólares em março, 
melhor resultado para o mês da série histórica iniciada em 1989, com as exportações cres-
cendo em um ritmo mais forte do que as importações, mesmo com o escândalo deflagrado 
pela operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que comprometeu os embarques brasileiros 
de carnes no mês passado. O resultado foi decorrente de exportações de 20,085 bilhões 
de dólares e importações de 12,940 bilhões de dólares no mês. No acumulado do primeiro 
trimestre, o saldo comercial ficou positivo em 14,424 bilhões de dólares, alta de 72% ante 
o mesmo período de 2016, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC). No mês, as exportações avançaram 20,1% na comparação anual, pela média diária. 
As importações também cresceram em março, mas em um ritmo menor, de 7,1% em relação 
março de 2016, também pela média diária (REUTERS, 03/04/2017).
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Crescimento do indicador de investimentos do Ipea

O indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), ou de investimentos, divulgado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apresentou alta de 3,4% em fevereiro, em 
relação ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. O resultado amenizou a queda acumu-
lada nos últimos 12 meses, que passou de 9% para 7,9%. Em relação a fevereiro de 2016, o 
indicador mostrou retração de 1%. O resultado de fevereiro não altera muito o cenário de 
investimentos que o Ipea vem analisando. Ainda se observa o cenário para investimentos com 
instabilidade. A alta de 3,4% pode ser explicada, em grande parte, pela produção domés-
tica, que cresceu 7,2% em fevereiro. O cálculo de consumo aparente é baseado na produção 
doméstica, acrescido das importações e tirando as exportações. Como houve, em fevereiro, 
estabilidade nas importações (alta de 0,1%), e as exportações cresceram 15,4% na margem, 
o bom resultado mensal do indicador foi baseado no aumento da produção doméstica de 
bens de capital (AGÊNCIA BRASIL, 06/04/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

O índice dos preços ao consumidor (CPI) baixou 0,3% em 
um mês.

Os preços ao consumidor retrocederam em março nos Estados Unidos pela primeira vez em 
um ano, de acordo com o índice CPI. O índice dos preços ao consumidor (CPI) baixou 0,3% em 
um mês, com segundo dados corrigidos por variações sazonais. É a primeira queda mensal 
desde fevereiro de 2016. Em termos interanuais, a inflação reduziu seu avanço, ficando em 
2,4%, depois de ter alcançado em fevereiro seu maior nível em quase cinco anos (2,7%). As 
vendas a varejo nos Estados Unidos retrocederam em março pelo segundo mês consecutivo, 
segundo dados publicados pelo departamento do Comércio. O índice de vendas a varejo e 
restaurantes perdeu 0,2% em um mês, em cifras corrigidas por variações sazonais (GLOBO, 
14/04/2017). 

Criação de vagas nos EUA desacelera com força em março 

Os empregadores dos EUA contrataram o menor número de trabalhadores em 10 meses em 
março, mas a queda na taxa de desemprego para a mínima de quase 10 anos de 4,5% indica 
que o mercado de trabalho continua a apertar. O relatório de emprego fora do setor agrícola 
mostrou abertura de 98 mil vagas no mês passado, o menor número desde maio passado, 
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com o setor de varejo fechando postos de trabalho pelo segundo mês consecutivo, informou 
o Departamento do Trabalho. Houve a abertura de mais de 200 mil postos em janeiro e 
fevereiro, como as temperaturas excepcionalmente quentes antecipando as contratações 
em setores sensíveis ao clima como construção e lazer. Em março, as temperaturas caíram e 
uma tempestade atingiu o nordeste. A taxa de desemprego caiu 0,2 ponto percentual, para 
4,5%, o menor nível desde maio de 2007. O resultado fraco do relatório pode levantar preo-
cupações sobre a saúde da economia, especialmente frente aos sinais de que o crescimento 
anualizado do Produto Interno Bruto desacelerou para cerca de 1,0% no primeiro trimestre, 
depois de expandir 2,1% no quarto trimestre. A renda média por hora aumentou 0,2% em 
março, ou 5 centavos de dólar, o que reduziu o aumento na comparação anual para 2,7% 
(REUTERS, 07/04/2017).

Aumento nas vendas no varejo na zona do euro

As vendas no varejo da zona do euro aumentaram mais do que o esperado em fevereiro uma 
vez que os consumidores compraram mais itens de vestuário do que em janeiro, em um sinal 
de que ainda estão gastando apesar da inflação mais alta. As vendas no varejo nos 19 países 
que usam o euro aumentaram 0,7% em fevereiro na comparação com janeiro, informou 
a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Na comparação anual, o volume de 
vendas aumentou 1,8% em fevereiro. Os números, que muitas vezes são revisados, podem 
indicar um ânimo maior por compras na zona do euro, que parecia ter sido afetado pelos 
preços ao consumidor mais altos, embora a inflação na zona do euro tenha caído para 1,5% 
em março de 2,0% em fevereiro (REUTERS, 04/04/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 13 de 
abril, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 4,12% para 4,06%. Para 2018, 
a previsão passou de 4,50% para 4,39%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro diminuiu a expectativa de 0,47% para 0,40%. Em 2018, 
a estimativa de crescimento permaneceu em 2,50%. As expectativas do mercado, para a 
primeira quinzena de abril de 2017, 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
2017 2018

24 mar. 13 abr. Comportamento 24 mar. 13 abr. Comportamento

IPCA (%) 4,12 4,06 ▼ 4,50 4,39 ▼
IGP-M (%) 4,51 3,82 ▼ 4,55 4,50 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,18 3,17 ▼ 3,36 3,35 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 9,00 8,50 ▼ 8,50 8,50 =
PIB (% do crescimento) 0,47 0,40 ▼ 2,50 2,50 =
Produção Industrial (% do crescimento) 1,22 1,26 ▲ 2,10 2,28 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -26,00 -26,00 = -36,50 -36,75 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 49,50 52,00 ▲ 41,20 42,00 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 73,50 75,00 ▲ 74,00 75,00 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 13/4/2017.


