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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na primeira 
quinzena de fevereiro são: desaceleração do IPCA e do IGP-DI; queda 
na produção industrial; estimativa de aumento da safra para 2017 pelo 
IBGE; Conab projeta safras recordes em 2016/17; queda nas vendas 
do comércio varejista; redução no volume de serviços; aumento do 
consumo de energia elétrica; superávit na balança comercial; manu-
tenção da nota do Brasil pela S&P; aumento da demanda por crédito. 
Enquanto no panorama internacional, destacam-se: queda no déficit 
comercial dos EUA; criação de empregos superou previsões em janeiro 
nos EUA; queda no PIB da zona do euro; queda da produção indus-
trial da Alemanha; aumento do PIB do Japão; alta da taxa de juros na 
China; crescimento nas exportações e importações da China.

IPCA desacelerou em janeiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro variou 0,38%, supe-
rando os 0,30% de dezembro em 0,08 ponto percentual (p.p.). Este foi o IPCA mais baixo 
para os meses de janeiro na série histórica iniciada em dezembro de 1979. No acumulado dos 
últimos 12 meses, o índice desceu para 5,35%, ficando abaixo dos 6,29% registrados nos 12 
meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2016 a taxa foi 1,27%. As tarifas dos ônibus 
urbanos, que subiram 2,84%, lideraram o ranking dos principais impactos individuais, com 
0,07 p.p. Na ótica dos índices regionais, o mais elevado foi o de Brasília (0,72%), onde o item 
ônibus urbano apresentou alta de 14,75% refletindo o reajuste de 25,00% que vigorou de 
02 a 18 de janeiro, quando foi interrompido e voltou a ser cobrado em 28 de janeiro. O menor 
índice foi o da região metropolitana de Porto Alegre (0,18%) (IBGE, 08/02/2017).
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IGP-DI desacelerou alta em janeiro com pressão menor no 
atacado

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) iniciou o ano com menor pressão 
ao subir 0,43% em janeiro, contra alta de 0,83% no mês anterior, diante da forte desace-
leração dos preços no atacado. Os preços no atacado apresentaram menos força no início 
deste ano. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) avançou 0,34% em janeiro, contra 
alta de 1,10% no mês anterior. O índice responde por 60% do IGP-DI. O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC-DI) por sua vez registrou alta de 0,69%, acelerando ante 0,33% de 
dezembro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) acelerou a alta a 0,41% em 
janeiro, contra 0,35% antes. O INCC que representa 10% do IGP-DI (REUTERS, 07/02/2017).

Indústria brasileira caiu pelo terceiro ano consecutivo 

A produção industrial brasileira fechou o ano de 2016 com queda de 6,6%, a terceira taxa anual 
negativa consecutiva.  Em 2014 e 2015, a indústria já havia apontado quedas de 3,0 e 8,3, 
respectivamente. Os dados relativos à Pesquisa Industrial Mensal Produção Física (PIM-PF) – 
Brasil foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em dezembro 
de 2016, a produção industrial nacional cresceu 2,3% frente ao mês anterior, na série livre de 
influências sazonais. Essa foi a segunda taxa positiva consecutiva, acumulando expansão de 
2,6%.  Em 2016, 23 dos 26 ramos apresentaram taxas negativas, sendo que indústrias extra-
tivas (-9,4%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-8,5%) e veículos 
automotores, reboques e carrocerias (-11,4%) exerceram as maiores influências negativas 
na formação da média da indústria. Por outro lado, entre as três atividades que ampliaram a 
produção nos doze meses de 2016, as principais influências foram observadas em produtos 
alimentícios (0,6%) e celulose, papel e produtos de papel (2,5%) (IBGE, 01/02/2017).

Produção de veículos no país caiu em janeiro sobre 
dezembro

A produção brasileira de veículos caiu 12,9% em janeiro ante dezembro, para 174,1 mil 
unidades, informou a associação de montadoras, Anfavea. Mas na comparação com igual mês 
do ano anterior, o volume foi 17,1% maior. Já os licenciamentos de carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus recuaram 28% sobre dezembro, para 147,2 mil. Em relação a janeiro 
de 2016, a queda foi de 5,2%. Mesmo com a recente valorização do real, a perspectiva da 
entidade para exportações no ano é favorável. Em janeiro, os embarques de veículos atin-
giram 37.189 unidades, queda de 40,8% ante dezembro, mas 56% maior ano a ano. Consi-
derando também as máquinas agrícolas e rodoviárias, as exportações em janeiro somaram 
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810 milhões de dólares, 13,2% abaixo de dezembro, porém 47,9% superior à de igual mês 
um ano antes (REUTERS, 06/02/2017).

Setor de veículos iniciou 2017 com queda em janeiro

O mês de janeiro de 2017 teve queda de 25% em comparação a dezembro de 2016 nas vendas 
de todos os veículos automotores somados, em que se incluem automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros. Os dados divulgados são 
da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ao todo, foram 
comercializadas 224.164 unidades em janeiro, contra 298.898 no mês anterior. Na comparação 
com janeiro de 2016 (260.909 unidades), o setor apresentou queda de 14,1%. Os segmentos 
de automóveis e comerciais leves, somados, apresentaram queda de 27,8% em janeiro, em 
relação ao mês anterior. Foram emplacadas 143.582 unidades, contra 199.000 em dezembro 
de 2016. Se comparado com janeiro do ano passado (149.677 unidades), o resultado aponta 
queda de 4,1%. Considerando apenas os comerciais leves, houve crescimento de 20,4% na 
comparação entre janeiro de 2017 e o mesmo mês de 2016. No entanto, na comparação com 
dezembro do ano passado, houve queda de 23,6% (AGÊNCIA BRASIL, 01/02/2017).

IBGE prevê safra 20,3% maior para 2017

A estimativa de janeiro para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2017 totalizou 
221,4 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 20,3% em relação à safra 
2016 (184,0 milhões de toneladas). A área a ser colhida estimada (59,9 milhões de hectares) 
cresceu 4,9% frente a 2016 (57,1 milhões de hectares). Juntos, arroz, milho e soja, os três 
principais produtos deste grupo, representaram 93,5% da estimativa da produção e 87,4% 
da área a ser colhida. Em relação a 2016, houve acréscimos na área estimada da soja (1,9%), 
do milho (10,3%) e do arroz (1,2%). Já a produção esperada cresceu, respectivamente, 
11,8%, 38,9% e 10,0%. Em relação a 2016, são esperados aumentos na produção de todas 
as regiões: 25,2% no Centro-Oeste, 9,4% no Sul, 10,0% no Sudeste, 89,0% no Nordeste e 
16,0% no Norte (IBGE, 09/02/2017).

Conab projeta safras recordes de soja e milho no Brasil em 
2016/17

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou safras recordes de soja e milho 
no Brasil na atual temporada 2016/17, ajustando para cima as previsões feitas em janeiro 
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devido ao clima favorável na maior parte do país e a um aumento no cálculo da área semeada 
do cereal. A colheita de soja foi estimada em 105,6 milhões de toneladas, ante previsão 
de 103,8 milhões no relatório de janeiro, e 95,4 milhões de toneladas em 2015/16. Com 
a colheita cerca de 10% concluída no país, segundo estimativas de consultorias privadas, 
já há bons indicativos de que as produtividades serão elevadas nesta temporada. Em Mato 
Grosso, onde a colheita está bastante avançada, a Conab projeta um recorde de mais de 30 
milhões de toneladas (REUTERS, 09/02/2017).

Queda nas vendas do comércio varejista

Em dezembro de 2016, o volume de vendas do Comércio Varejista nacional recuou 2,1% na 
comparação com o mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após 
avanço de 1,0% em novembro. Nesse mesmo confronto, a variação da receita nominal foi de 
-2,1%. Na série sem ajuste sazonal, o total das vendas assinalou queda de 4,9% em relação a 
dezembro de 2015, vigésima primeira taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação. 
Com isso, os resultados para o volume de vendas foram negativos tanto no quarto trimestre 
de 2016 (-5,5%), como para o fechamento do ano (-6,2%). A receita nominal, para essas 
mesmas comparações, manteve-se positiva, com variações de 2,0% frente a dezembro de 
2015 e 4,5% para o acumulado no ano. No Comércio Varejista Ampliado, que agrega também 
as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, a variação 
sobre novembro de 2016 ficou praticamente estável, para volume de vendas (-0,1%) e para a 
receita nominal (-0,3%). No confronto com 2015, o volume de vendas apresentou resultados 
negativos em relação a dezembro (-6,7%) e para o acumulado do ano (-8,7%). A receita 
nominal também apresentou decréscimo sobre dezembro de 2015 (-1,2%) e no acumulando 
janeiro-dezembro (-0,7%) (IBGE, 14/02/2017).

Serviços do Brasil encolheram e apresentaram o pior resul-
tado desde 2012

O volume do setor de serviços apresentou, no mês de dezembro, crescimento de 0,6% frente a 
novembro, na série com ajuste sazonal, após ter registrado alta de 0,2% em novembro e recuo 
de 2,3% em outubro. No confronto com igual mês do ano anterior, o setor registrou queda de 
5,7%, a maior para o mês de dezembro nessa comparação desde o início da série em 2012. 
A taxa acumulada no ano de 2016 ficou em -5,0%. A receita nominal registrou variação de 
0,5%, em dezembro frente a novembro, na série com ajuste sazonal, e na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, houve queda de 1,5%. A taxa acumulada da receita no ano de 2016 
ficou em -0,1%. No que se refere aos resultados regionais do setor de serviços em dezembro, 
com ajuste sazonal, as maiores variações positivas de volume, em relação à novembro, foram 
registradas no Espírito Santo (4,4%), Ceará (4,3%) e Amazonas (3,4%). As maiores variações 
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negativas foram observadas na Bahia (-3,9%), Paraíba (-3,8%) e Acre (-3,5). Quanto aos resul-
tados sem ajuste sazonal, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, todas as Unidades 
da Federação apresentaram variações negativas, sendo que as maiores variações foram regis-
tradas em Mato Grosso (-33,1%), Rondônia (-19,6%) e Tocantins (-18,5%) (IBGE, 15/02/2017).

Consumo de energia elétrica no Brasil subiu em janeiro

O consumo de energia elétrica no Brasil subiu 3% no mês de janeiro, na comparação com 
o igual período do ano anterior, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE). No mercado cativo, onde clientes são atendidos pelas distribuidoras, o consumo 
caiu 1,9%, influenciado pela migração de empresas desse setor para o mercado livre. Sem 
o registro desse movimento, e considerando o impacto do feriado do ano novo de 2016, o 
consumo apresentaria crescimento de 5,6%. No ambiente livre, por sua vez, houve aumento 
de 19,3% no consumo, também impactado pela entrada de mais empresas no segmento. 
Caso fosse desconsiderada a migração de clientes e levando em conta o feriado, haveria cres-
cimento de 1%. A CCEE também indicou aumento de 3,6% na geração de energia elétrica no 
país no mesmo período (REUTERS, 02/02/2017).

Balança comercial apresentou o melhor superávit para 
meses de janeiro desde 2006

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,725 bilhões em janeiro, de acordo 
com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). No 
primeiro mês de 2017, as exportações somaram US$ 14,911 bilhões, e as importações, US$ 
12,187 bilhões. Esse foi o melhor resultado para meses de janeiro desde 2006, quando o 
superávit comercial chegou a US$ 2,835 bilhões. A média diária de exportações de janeiro 
foi de US$ 677,8 milhões, uma alta de 20,6% em comparação com a média de embarques 
por dia útil do mesmo mês do ano passado, de US$ 561,9 milhões. Já nas importações, a 
média por dia no mês foi de US$ 553,9 milhões, crescimento de 7,3% em relação à média de 
compras de janeiro de 2016, que foi de US$ 516,1 milhões (EXAME, 01/02/2017).

Indicador antecedente de emprego registrou maior nível 
em quase 7 anos

Após recuar 3,1 pontos em dezembro, o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação 
Getulio Vargas subiu 5,6 pontos em janeiro, alcançando 95,6 pontos, o maior nível desde maio 



Radar SEI – 1 a 15 de fev. de 2017

de 2010 (98,7 pontos). Na métrica de média móveis trimestrais, o indicador avançou 0,9 ponto. 
Com uma evolução também favorável no mês, o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) 
recuou 1,0 ponto em janeiro, para 103,6 pontos. A queda interrompeu a sequência de quatro 
altas consecutivas, mas foi insuficiente para alterar a tendência de alta do indicador em médias 
móveis trimestrais. Os componentes que mais contribuíram para a alta do IAEmp foram os indi-
cadores que medem a expectativa com situação dos negócios para os próximos seis meses e o 
ímpeto de contratações nos próximos três meses, ambos da Sondagem da Indústria, com varia-
ções de 11,1 e 10,9 pontos, respectivamente. Em relação ao ICD, a classe do consumidor que 
mais contribuiu para a queda do indicador foi o grupo dos consumidores que auferem renda 
mensal familiar entre R$ 4.800,00 e R$ 9.600,00, cujo Indicador de percepção de facilidade de 
se conseguir emprego (invertido) recuou 4,6 pontos (FGV, 06/02/2017).

Construção demitiu mais de 1 milhão de trabalhadores 
desde 2014

A construção civil demitiu 1,08 milhão de trabalhadores no país desde outubro de 2014, 
quando iniciou o declínio do número de empregados. Os dados foram divulgados pelo Sindi-
cato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), em parceria 
com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Segundo o estudo, há 27 meses havia 3,57 milhões de 
trabalhadores na construção. Em dezembro no ano passado, o total caiu para 2,489 milhões, 
a 27ª queda consecutiva. O setor fechou 2016 com 414 mil vagas, uma queda de 14,33% 
em relação a dezembro de 2015. Em relação a novembro, houve queda de 3,63%. Entre os 
estados, os que mais demitiram no ano passado foram São Paulo (-97.696), Rio de Janeiro 
(-77.726), Minas Gerais (-37.694), Bahia (-23.772) e Pará (-21.374). Em 2016, os segmentos 
que mais apresentaram queda foram imobiliário (17,14%), infraestrutura (-13,96%) e prepa-
ração de terreno (13,68%) (AGÊNCIA BRASIL, 10/02/2016).

S&P manteve nota do Brasil

Uma piora da situação política no Brasil que provoque reversão na agenda de reformas do 
governo pode levar a um rebaixamento da nota soberana do País, afirmou a agência de clas-
sificação de risco Standard & Poor’s (S&P). Um dos fatores que podem dificultar a gover-
nabilidade do presidente Michel Temer é a piora da crise dos Estados, destaca a S&P em 
relatório assinado pelos analistas Lisa Schineller, Joydeep Mukherji e Roberto Sifon-arevalo. 
A pressão para resolver problemas em determinadas regiões pode contaminar a política 
nacional, ressalta a agência de classificação de risco. Já se o cenário político se estabilizar 
ou melhorar, a S&P pode revisar a perspectiva da nota brasileira para “estável”. A agência 
de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) reafirmou a nota soberana do Brasil em 
“BB” e manteve a perspectiva em “negativa”. A avaliação da S&P é que, apesar do avanço 
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recente na agenda de reforma fiscal no governo Temer, com a aprovação de um teto que 
limita o crescimento do gasto público, as crescentes incertezas políticas, a crise dos Estados 
e a economia ainda em recessão sinalizam que o ajuste será lento e demorado. A S&P prevê 
que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve ter baixo crescimento pelos próximos anos. 
A previsão da agência é de expansão de 0,9% para o PIB este ano, 2% em 2018 e 2,3% em 
2019. O déficit nominal do governo deve ficar em mais de 7% entre 2017/2019 e a dívida 
pública líquida deve ficar em cerca de 67% do PIB até 2019 (ESTADÃO, 10/02/2017).

Demanda por crédito sobiu em janeiro na comparação anual

Na comparação com janeiro de 2016, o avanço da demanda foi puxado pela categoria que 
ganha de 1.000 a 2.000 reais, com acréscimo de 0,8%. A procura do consumidor por finan-
ciamento subiu 0,5% em janeiro ante o mesmo mês de 2016, mas caiu 1,6% na compa-
ração com dezembro, segundo a empresa de análise de dados de crédito Serasa Experian. 
No mês passado, a queda na demanda em relação a dezembro concentrou-se na baixa renda, 
segmento de pessoas que ganham até 500 reais mensais, com recuo de 2,2% na procura. 
Aqueles que recebem entre 500 e 1.000 reais por mês tiveram baixa de 1,6% na procura por 
crédito. Na comparação com janeiro de 2016, o avanço foi puxado pela categoria que ganha 
de 1.000 a 2.000 reais, com acréscimo de 0,8%, e do grupo que recebe de 500 a 1.000 reais, 
com elevação de 0,7% (REUTERS, 13/02/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Déficit comercial dos EUA caiu em dezembro após exporta-
ções atingirem máxima de 1 ano e meio

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em dezembro uma vez 
que as exportações subiram para o nível mais alto em mais de 1 ano e meio, superando o 
aumento das importações. O Departamento de Comércio informou que o déficit comercial 
caiu 3,2%, para 44,3 bilhões de dólares, encerrando sequência de dois meses consecutivos de 
alta. O déficit comercial de novembro foi revisado ligeiramente para cima, para 45,7 bilhões 
de dólares ante 45,2 bilhões relatados anteriormente. Em 2016, o déficit comercial subiu 
0,4%, para a máxima de quatro anos de 502,3 bilhões de dólares. Isso representou 2,7% do 
Produto Interno Bruto, contra 2,8% em 2015. Quando ajustado pela inflação, o déficit caiu 
para 62,3 bilhões de dólares de 63,9 bilhões de dólares em novembro. A melhora do déficit 
no final do ano pode levar o comércio a exercer um peso apenas modesto sobre o cresci-
mento no primeiro trimestre. Em dezembro, as exportações de bens e serviços aumentaram 
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2,7%, para 190,7 bilhões de dólares, maior nível desde abril de 2015. Houve aumento nas 
exportações de materiais e suprimentos para a indústria, bens de capital, bens de consumo e 
veículos motorizados. Ainda assim, as exportações continuam limitadas pela força do dólar. 
O dólar avançou 4,4% ante as moedas dos principais parceiros comerciais dos EUA no ano 
passado. As importações de bens e serviços subiram 1,5%, para 235,0 bilhões de dólares em 
dezembro, o maior nível desde março de 2015. Parte da alta reflete preços mais elevados do 
petróleo, bem como o fortalecimento da demanda interna (REUTERS, 07/02/2017).

Criação de empregos superou previsões em janeiro nos EUA

A criação de empregos aumentou em janeiro nos Estados Unidos, superando as previsões 
dos analistas, segundo um primeiro relatório oficial da presidência de Donald Trump. A 
economia americana criou 227.000 postos, superando as cifras dos últimos quatro meses, 
quando os analistas esperavam apenas 170.000 novos empregos. A taxa de desemprego 
aumentou um décimo, a 4,8%, refletindo a chegada de novos trabalhadores ao mercado 
(GLOBO, 03/02/2017).

Queda no PIB da zona do euro

A economia da zona do euro cresceu menos do que inicialmente estimado no último trimestre 
do ano passado, uma vez que a produção industrial registrou a pior queda em mais de 4 anos 
em dezembro, segundo estimativas da agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat. A 
Eurostat disse que o Produto Interno Bruto (PIB) dos 19 países que usam o euro cresceu 0,4% 
nos últimos três meses de 2016 sobre o período anterior, revisando para baixo a sua estima-
tiva anterior, divulgada em 31 de janeiro, de uma alta de 0,5%. A agência também revisou 
para baixo a estimativa de crescimento do PIB na comparação anual para 1,7% no quarto 
trimestre, de 1,8%. A revisão deu-se em parte a uma grande queda na produção da indústria 
em dezembro, que ficou 1,6% menor do que em novembro, a queda mais acentuada desde 
setembro de 2012, quando diminuiu 1,9%. Em comparação com o ano anterior, a produção 
industrial da zona do euro subiu 2%, desacelerando ante a alta de 3,2% em novembro. A 
queda da produção em dezembro se deve principalmente ao recuo de 3,3% na produção 
de bens de capital, como máquinas, um sinal de diminuição do apetite por investimentos 
de longo prazo. A produção também diminuiu nos setores da energia, bens de consumo não 
duráveis e bens intermediários (REUTERS, 14/02/2017).



Radar SEI – 1 a 15 de fev. de 2017

Produção industrial da Alemanha teve em dezembro maior 
queda mensal desde janeiro de 2009

A produção mais fraca nos setores de manufatura e construção provocou a maior queda 
mensal da produção industrial da Alemanha em quase oito anos em dezembro, afetando 
as perspectivas de crescimento robusto no último trimestre de 2016. Os dados inespera-
damente fracos, publicados pelo Ministério da Economia, deveram-se a fatores especiais. 
Eles também vieram depois que as encomendas industriais registraram a alta mais forte em 
cerca de dois anos e meio em dezembro, indicando recuperação da manufatura no início do 
ano. A produção industrial caiu 3% na comparação mensal. Foi a queda mais forte desde 
janeiro de 2009. O recuo foi causado principalmente por uma queda de 3,4% na manufa-
tura, com a produção de bens de capital especialmente fraca, e perdas de 1,7% na cons-
trução, mostraram os dados (REUTERS, 07/02/2017).

Aumento do PIB do Japão no 4º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu a uma taxa anualizada de 1,0% no trimestre 
de outubro a dezembro, segundo dados oficiais. Foi o quarto trimestre consecutivo de 
expansão da economia japonesa, a maior sequência desde 2013. Apesar dos números apon-
tarem um crescimento estável do Japão durante 2016, a previsão para os próximos meses 
permanecem incertas. A expectativa de que uma economia mais forte dos Estados Unidos, 
sob a administração de Donald Trump, estimularia a demanda global está recuando diante 
de preocupações com o protecionismo adotado pelo país. Em 2016, o Japão foi o segundo 
maior parceiro comercial dos Estados Unidos, contribuindo com US$ 502,25 bilhões para a 
balança norte-americana. No quarto trimestre de 2016, as exportações subiram 2,6% em 
relação ao período anterior, auxiliadas, em parte, pelo fortalecimento do dólar frente o iene 
após a vitória de Trump. Já os gastos das famílias permaneceram estáveis, o que marcou a 
primeira vez em um ano que não houve aumento neste indicador. Ele corresponde a 60% do 
PIB japonês (ESTADÃO, 13/02/2017).

China elevou taxa de juros de curto prazo em novo sinal de 
aperto monetário

O banco central da China surpreendeu os mercados financeiros ao elevar as taxas de juros 
de curto prazo no primeiro dia após o feriado prolongado, em mais um sinal de aperto da 
política monetária no momento em que a economia mostra sinais de estabilização. Embora 
as altas dos juros tenham sido modestas, elas reforçam as visões de que as autoridades 
chinesas têm a intenção de conter a saída de capital e também os riscos ao sistema financeiro 
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desencadeados por anos de estímulo alimentado pela dívida. Taxas de juros mais altas 
podem levar empresas afetadas pela dívida a realizar desalavancagem, ainda que com o 
risco de afetar o crescimento. O banco central da China elevou a taxa de juros sobre opera-
ções de recompra reversa no mercado aberto em 0,10 ponto percentual, em vigor a partir 
de 3 de fevereiro. Ele também aumentou as taxas de empréstimo sobre seu instrumento de 
empréstimo de curto prazo (SLF, na sigla em inglês) (REUTERS, 03/02/2017).

Exportações e importações da China fecharam janeiro em 
alta

A China apresentou dados comerciais melhores do que o esperado para janeiro uma vez 
que a demanda acelerou tanto no país quanto no exterior, um início encorajador de 2017 
mesmo que os exportadores asiáticos estejam se preparando para um aumento do prote-
cionismo por parte dos Estados Unidos. As exportações em janeiro avançaram 7,9% sobre o 
ano anterior já que a demanda global aumentou, enquanto as importações cresceram 16,7% 
devido ao melhor apetite por carvão, petróleo e minério de ferro, mostraram dados prelimi-
nares da alfândega. Isso deixou o país com um superávit comercial inicial de 51,35 bilhões 
de dólares para o mês, disse a Administração Geral de Alfândega. Observadores alertam, 
entretanto, que as tendências em janeiro e fevereiro podem ser distorcidas pelo feriado 
do Ano Novo Lunar, com as empresas desacelerando o ritmo semanas antes e muitos redu-
zindo as operações ou fechando. Neste ano o feriado começou no final de janeiro, e no ano 
passado foi no início de fevereiro (REUTERS, 10/02/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 10 de 
fevereiro, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 4,70% para 4,47%. Para 2018, 
a previsão permaneceu em 4,50%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, o 
mercado financeiro passou a expectativa para crescimento de 0,50% para 0,48%. Em 2018, 
a estimativa de crescimento cresceu de 2,20% para 2,30%. As expectativas do mercado, 
para a primeira quinzena de fevereiro de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Rela-
tório Focus, em parte, apresentadas na tabela a seguir.
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Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

27 jan. 10 fev. Comportamento 27 jan. 10 fev. Comportamento

IPCA (%) 4,70 4,47 ▼ 4,50 4,50 =
IGP-M (%) 5,31 5,00 ▼ 4,70 4,80 ▲
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,33 3,26 ▼ 3,45 3,44 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 9,50 9,50 = 9,00 9,00 =
PIB (% do crescimento) 0,50 0,48 ▼ 2,20 2,30 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) 1,00 1,00 = 2,10 2,05 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -26,50 -26,50 = -35,10 -35,30 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 45,10 47,23 ▲ 40,75 40,25 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 70,00 70,00 = 71,93 71,93 =

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 10/2/2017.


