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INTRODUÇÃO

Na primeira quinzena de maio, os destaques da conjuntura nacional 
foram: crescimento da atividade econômica; IPCA tem menor taxa 
para abril e vai abaixo do centro da meta; IGP-DI cai após recuo no 
atacado e menor pressão ao consumidor; crescimento da produção 
industrial nacional, mas queda em oito dos 14 locais pesquisados; 
vendas no varejo têm a maior queda em 14 anos; recuo do setor de 
serviços; queda nas vendas de veículos; IBGE e Conab prevêem safra 
de grãos maior que em 2016; Queda no número de inadimplentes 
no Brasil; estabilização do Indicador Antecedente de Emprego após 
três altas consecutivas; índice de Clima Econômico do Brasil melhora 
e chega a 79 pontos. No cenário externo os destaques foram: queda 
nos pedidos de seguro-desemprego nos EUA e desemprego atinge 
nível mais baixo em uma década nesse país; produção industrial da 
Alemanha indica crescimento sólido no 1º trimestre; expansão do 
comércio da China desacelera em abril.

Atividade econômica cresce 1,1% no primeiro trimestre

A atividade econômica cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o 
último trimestre de 2016. É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do Banco Central 
(IBC-Br), dessazonalizado (ajustado para o período). O indicador mostra que o país saiu da 
sua maior recessão econômica, com registro de retração nos dois últimos anos. Em relação 
ao primeiro trimestre de 2016, houve crescimento do IBC-Br de 0,3%. Em março, o índice 
dessazonalizado apresentou queda de 0,4% em relação a fevereiro. Essa foi a primeira 
queda mensal neste ano. Em fevereiro, houve crescimento de 1,4% e em janeiro, expansão 
de 0,4%, em relação aos meses anteriores. Na comparação entre março deste ano e o mesmo 
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período de 2016, houve crescimento de 1,1%. Em 12 meses encerrados em março, o indi-
cador ainda acumula retração de 2,8% (AGÊNCIA BRASIL, 15/05/2017).

IPCA tem menor alta para abril e vai abaixo do centro da 
meta

Os preços de energia elétrica e combustíveis recuaram e a inflação oficial brasileira regis-
trou o menor nível para abril desde o Plano Real (1994), indo abaixo do centro da meta do 
governo e abrindo caminho para o Banco Central ser mais agressivo ao reduzir os juros. O 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 4,08% nos 12 meses até 
abril, sobre 4,57% no mês anterior. A meta oficial é de 4,5% pelo IPCA, com tolerância 
de 1,5 ponto percentual neste ano e no próximo. Trata-se do nível mais baixo nessa base 
de comparação desde julho de 2007, quando a inflação chegou a 3,74%, e foi abaixo do 
centro da meta pela primeira vez desde agosto de 2010, informou o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação mensal, o IPCA desacelerou a alta a 0,14% no 
mês passado, sobre 0,25% em março (REUTERS, 10/05/2017).

IGP-DI cai em abril após recuo no atacado e menor pressão 
ao consumidor

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou a queda em abril a 1,24%, 
depois de ter recuado 0,38% em março, em meio à forte queda dos preços no atacado e 
também à desaceleração da alta ao consumidor. Segundo os dados da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) ampliou a queda a 1,96% em 
abril, após recuo de 0,78% em março. O índice responde por 60% do IGP-DI. A inflação ao 
consumidor também colaborou para o resultado ao mostrar menor pressão, com o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC-DI) avançando 0,12% no período, depois de uma alta de 0,47% 
no mês anterior. O IPC-DI mede a evolução dos preços às famílias com renda entre um e 33 
salários mínimos mensais e corresponde a 30% do IGP-DI. O Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC-DI), por sua vez, recuou 0,02% em abril, comparado à alta de 0,16% em 
março. O INCC representa 10% do IGP-DI (REUTERS, 10/05/2017).

Produção industrial cresce em março

Em março de 2017, a produção industrial nacional mostrou redução de 1,8% frente a feve-
reiro (série com ajuste sazonal), permanecendo com o comportamento predominantemente 
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negativo desde o início de ano, com queda de 0,4% em janeiro e variação nula (0,0%) 
em fevereiro. No confronto com março de 2016, o total da indústria apontou expansão de 
1,1% em março de 2017, após recuar 0,8% em fevereiro e avançar 1,4% em janeiro último, 
quando interrompeu 34 meses consecutivos de resultados negativos. Assim, o setor indus-
trial acumulou acréscimo de 0,6% nos três primeiros meses de 2017. A taxa anualizada, indi-
cador acumulado nos últimos 12 meses, com o recuo de 3,8% em março de 2017, prosseguiu 
com a redução no ritmo de queda iniciada em junho de 2016 (-9,7%) (IBGE, 03/05/2017).

Produção industrial cai em oito dos 14 locais pesquisados

A redução no ritmo da produção industrial nacional na passagem de fevereiro para março 
de 2017, série com ajuste sazonal, foi acompanhada por oito dos 14 locais pesquisados. O 
destaque foi Santa Catarina (-4,0%), que interrompeu quatro meses consecutivos de taxas 
positivas e que acumulou expansão de 7,0%. Ceará (-3,1%), Paraná (-2,9%), Minas Gerais 
(-2,8%) e Pará (-2,7%) também apontaram recuos mais intensos do que o verificado em 
nível nacional (-1,8%), enquanto São Paulo (-1,7%), Rio Grande do Sul (-1,2%) e Espírito 
Santo (-0,7%) completaram o conjunto de locais que mostraram redução na produção nesse 
mês. Pernambuco (0,0%) repetiu o patamar registrado em fevereiro último. Por outro lado, 
Amazonas (5,7%) apontou o resultado positivo mais acentuado em março de 2017, elimi-
nando, dessa forma, o recuo de 2,5% observado no mês anterior. As demais taxas positivas 
foram assinaladas por Bahia (2,0%), Rio de Janeiro (0,7%), Goiás (0,5%) e Região Nordeste 
(0,1%) (IBGE, 09/05/2017).

Vendas no varejo têm em março a maior queda em 14 anos

O varejo do Brasil registrou em março a maior queda em 14 anos, muito pior que o esperado 
e pressionado pela perda acentuada nas vendas do setor de supermercados em meio ao 
cenário de desemprego alto, mais um sinal de que a atividade econômica tem sofrido para 
mostrar recuperação mais consistente. As vendas no varejo do país recuaram 1,9% em 
março sobre fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
pior resultado mensal desde março de 2003 (-2,5%). Na comparação com mesmo período 
do ano passado, a queda foi de 4,0%, completando dois anos de perdas contínuas nesta 
comparação. Com isso, o comércio varejista acumulou queda de 3,0% no primeiro trimestre 
de 2017, quando comparado com o mesmo período de 2016, e de 5,3% nos últimos 12 
meses. O IBGE apontou que o setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentí-
cios, bebidas e fumo, que tem peso importante no consumo das famílias, acelerou a queda a 
6,2% em março, ante 1,7% em fevereiro. O varejo ampliado, que inclui veículos e material 
de construção, recuou 2%, refletindo o comportamento das vendas de Veículos, motos, 
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partes e peças, que apresentou queda de 0,1% no volume de vendas em relação a fevereiro 
(REUTERS, 11/05/2017).

Setor de serviços cai 2,3% em relação a fevereiro

Em março, o setor de serviços apresentou queda de 2,3% no volume de serviços prestados 
frente ao mês anterior (série com ajuste sazonal), após ter registrado crescimento de 0,4% 
em fevereiro (revisado) e 0,0% em janeiro (revisado). Essa é a maior queda da série iniciada 
em 2012 e interrompe uma sequência de quatro meses de resultados não negativos. No 
confronto com março de 2016, o setor apontou queda de 5,0%, acompanhando as quedas 
de 5,3% em fevereiro (revisado) e 3,5% em janeiro. Com esses resultados, a taxa acumulada 
no ano ficou em -4,6% e, em 12 meses, -5,0%. Por atividade, em relação a fevereiro de 2017 
(série com ajuste), todos os segmentos apresentaram quedas, sendo Serviços prestados às 
famílias (-2,1%); Outros Serviços (-1,2%); Transportes, serviços auxiliares dos transportes e 
correio (-1,1%); Serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,8%) e Serviços 
de informação e comunicação (-0,4%). O agregado especial das Atividades turísticas apre-
sentou crescimento de 0,9% na comparação com o mês imediatamente anterior. A receita 
nominal em março registrou variação de -1,0% em relação a fevereiro (série com ajuste) e na 
comparação com mesmo mês do ano anterior ficou em 1,0%. A taxa acumulada no ano ficou 
em 1,1% e, em 12 meses, 0,1%. Em relação aos resultados regionais do setor de serviços 
em março frente a fevereiro (com ajuste sazonal), as maiores variações positivas de volume 
foram registradas em Tocantins (24,9%), Maranhão (9,9%) e Alagoas (4,1%). As maiores 
variações negativas foram observadas em Roraima (-4,2%), Rio Grande do Sul (-4,0%) e 
Paraná e Distrito Federal (ambas com -3,4%). Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, as maiores variações positivas foram registradas no Rio Grande do Norte (6,5%), 
Mato Grosso (5,3%) e Paraná (4,9%). As maiores variações negativas foram observadas em 
Roraima (-18,7%), Amapá (-16,5%) e Distrito Federal (-13,2%) (IBGE, 12/05/2017).

Vendas de veículos recuam em abril

O ritmo de vendas do setor de veículos melhorou em abril, mas, prejudicado por um calendário 
curto – com cinco dias a menos do que março -, o resultado consolidado do mercado automo-
tivo voltou a ficar em terreno negativo, segundo balanço divulgado pela Fenabrave, entidade 
que abriga as concessionárias de veículos. No total, 156,9 mil veículos foram vendidos no 
mês, o que corresponde a uma queda de 17,0% na comparação com março – em conta que 
inclui carros de passeio, utilitários leves (como vans e picapes), caminhões e ônibus. Os dois 
feriados do mês – Sexta-feira Santa e Tiradentes – foram, contudo, determinantes ao resul-
tado negativo de abril, já que na média diária, que anula o efeito do calendário mais curto, 
as vendas subiram de 8,2 mil para 8,7 mil de um mês para outro – ou seja, praticamente 500 
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unidades a mais a cada dia útil. Se considerados apenas os carros de passeio e utilitários 
leves, as concessionárias comercializaram 8,5 mil unidades a cada dia que abriram as portas 
no mês passado, 458 a mais do que março e a melhor média diária desde o início do ano. De 
janeiro a abril, houve redução de 2,37% no total de veículos emplacados, que somou 628,9 
mil unidades nos quatro primeiros meses do ano (EXAME, 02/05/2017).

IBGE prevê safra de grãos maior que em 2016

A quarta estimativa de 2017 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas 
totalizou 233,1 milhões de toneladas, 26,2% superior à obtida em 2016 (184,7 milhões de 
toneladas). A estimativa da área a ser colhida é de 60,8 milhões de hectares, apresentando 
acréscimo de 6,5% frente à área colhida em 2016 (57,1 milhões de hectares). Em relação à 
informação de março, a produção e a área aumentaram 1,2% e 0,2%, respectivamente. O 
arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, somados, represen-
taram 93,7% da estimativa da produção e responderam por 87,9% da área a ser colhida. 
Em relação ao ano anterior, houve acréscimo de 2,4% na área da soja, de 16,5% na área do 
milho e de 3,3% na área de arroz. No que se refere à produção, ocorreram acréscimos de 
17,5% para a soja, 13,5% para o arroz e 46,8% para o milho (IBGE, 11/05/2017).

Conab prevê safra recorde de 232 milhões de toneladas de 
grãos

A safra de grãos para o período 2016/2017 deve chegar a 232 milhões de toneladas, segundo 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A estimativa é de que a produção seja 
recorde, com crescimento de 24,3% em relação ao período anterior. Os dados foram levan-
tados entre os dias 23 e 29 de abril em todas as regiões produtoras. Os estudos mostram 
que a super safra se deve ao crescimento da área cultivada, que ainda pode ser ampliada 
em 3,5%, chegando a 60,4 milhões de hectares em todo o país. Para a soja, a previsão de 
crescimento é de 18,4%, algo em torno de 113 milhões de toneladas, com a ampliação 1,8% 
da área plantada. O grão é responsável por 33,9 milhões de hectares cultivados. O total de 
milho colhido pode chegar a 92,8 milhões de toneladas, 39,5% a mais com relação à safra 
de 2015/2016. A área total cultivada atinge os 17,2 milhões de hectares. A soja e o milho 
correspondem a cerca de 90% de toda a produção de grãos no Brasil. O feijão também teve 
forte alta na produção, chegando a ter 33,5% de aumento com relação ao ciclo anterior. 
Já o trigo, classificado como “cultura de inverno”, teve queda de 7,8%, e a área de cultivo 
reduzida de 2,1 para 1,95 milhões de hectares (AGÊNCIA BRASIL, 11/05/2017).
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Queda no número de inadimplentes no Brasil

Quase 40% da população adulta brasileira estão inadimplentes, de acordo com estimativa 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). As duas entidades calculam que um total de 59 milhões de pessoas físicas 
estava com as contas atrasadas no país no final de abril, número que representa 39,19% da 
população com idade entre 18 e 95 anos. Apesar de ainda elevado, o mês de abril mostrou 
uma leve queda no número de inadimplentes, de 1,6% na comparação com igual período de 
2016 e de 0,35% frente ao mês anterior. De acordo com o SPC Brasil e a CNDL foi a segunda 
vez, desde o início da série histórica em 2010, que houve uma queda anual. De acordo com as 
estimativas das entidades, a região Sudeste é a que concentra, em termos absolutos, o maior 
número de inadimplentes do país, somando 24,90 milhões de consumidores, equivalente a 
38,17% da população adulta da região. Na sequência, aparecem o Nordeste e o Sul do país. 
Por faixa etária, a maior frequência de pessoas com contas em atraso é a daqueles entre 30 e 
39 anos - em abril metade dessa população (49,83%) estava com o nome incluído em listas 
de proteção ao crédito, um total de 17 milhões de pessoas. O indicador do SPC Brasil e da 
CNDL ainda mostrou queda de 7,13% no volume de dívidas em nome de pessoas físicas na 
comparação com o mesmo mês de 2016. O levantamento apontou também que os bancos 
concentraram em abril a maior parte das dívidas no país, com 48,36% do total, seguidos 
pelo comércio (20,26%) e o setor de comunicação (13,51%) (REUTERS, 10/05/2017).

Estabilização do Indicador Antecedente de Emprego após 
três altas consecutivas

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getulio Vargas estabilizou-se em 
abril, em 100,5 pontos. A estabilização do indicador ocorre após uma sequência de três altas 
consecutivas, não sendo suficiente, portanto, para representar uma reversão da tendência 
de alta. O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) apresentou forte queda ao variar -3,2 
pontos em relação ao mês anterior, atingindo 97,4 pontos – a maior queda desde setembro 
de 2008 (-3,6 pontos). No ano, o indicador já cedeu 6,2 pontos (IBRE, 09/05/2017).

Índice de Clima Econômico do Brasil melhora e chega a 79 
pontos

O Índice de Clima Econômico do Brasil cresceu 17 pontos entre janeiro e abril deste ano e 
atingiu 79 pontos. Com o resultado, o país voltou a ficar acima da média da América Latina 
(78 pontos). Os dados foram divulgados, em São Paulo, pela Pesquisa Sondagem Econômica 
da América Latina, realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com o instituto 
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alemão Ifo, que ouve especialistas em economia dos países analisados. O Brasil, no entanto, 
continua atrás de quatro dos 11 países latino-americanos objeto da pesquisa da FGV: Paraguai 
(133 pontos), Uruguai (130), Argentina (101) e Colômbia (98) (AGÊNCIA BRASIL, 11/05/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Pedidos de seguro-desemprego caem inesperadamente 
nos EUA

Os pedidos semanais de seguro-desemprego tiveram uma queda inesperada para os 
analistas nos Estados Unidos, informou o departamento do Trabalho. Em dados corrigidos 
por variações sazonais, foram registrados 236.000 novos pedidos na semana encerrada em 
6 de maio, uma queda de 2.000. Deste modo, há dois anos e quatro meses que os pedidos de 
seguro desemprego se mantêm abaixo dos 300.000. Em um ano, os pedidos caíram 17,5% 
(AFP, 11/05/2016).

Desemprego atinge nível mais baixo em uma década nos 
EUA

A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu em abril em uma década, enquanto que a 
criação de postos de trabalho subiu consideravelmente. O desemprego caiu a 4,4% (-0,1 
ponto em relação a março), seu nível mais baixo desde maio de 2007. A economia americana 
criou 211.000 empregos em abril, frente a somente a 79.000 em março (AFP, 05/05/2017).

Produção industrial da Alemanha indica crescimento sólido 
no 1º trimestre

A produção industrial da Alemanha caiu menos do que o esperado em março e o comércio 
mostrou-se resiliente, sustentando expectativas de crescimento robusto no primeiro 
trimestre. A produção industrial caiu 0,4% sobre o mês anterior, mostraram dados do Minis-
tério da Economia. A expectativa para o crescimento econômico trimestral da Alemanha é 
agora de 0,6% no primeiro trimestre contra 0,4% nos três últimos meses do ano passado. 
O declínio na produção industrial se deu pela queda de 2,5% na produção de energia. 
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A produção manufatureira caiu 0,5% enquanto a construção avançou 1,5% (REUTERS, 
09/05/2017).

Expansão do comércio da China desacelera em abril

O crescimento das importações da China desacelerou com mais força do que o esperado 
em abril diante do enfraquecimento das entradas de commodities como minério de ferro e 
cobre, enquanto o aumento das exportações caiu pela metade em linha com o enfraqueci-
mento geral na demanda por gadgets eletrônicos. As importações da China em abril aumen-
taram 11,9%, contra 20,3% em março, mostraram dados oficiais. Já as exportações subiram 
8% sobre o ano anterior, desacelerando ante o aumento de 16,4% no mês anterior. Os dados 
de abril deixaram o país com um superávit comercial de 38,05 bilhões de dólares, acima dos 
23,93 bilhões de dólares em março (REUTERS, 08/05/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 12 de 
maio, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 4,03% para 3,93%. Para 2018, 
a previsão passou de 4,30% para 4,36%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro aumentou a expectativa de 0,46% para 0,50%. Em 2018, 
a estimativa de crescimento permaneceu em 2,50%. As expectativas do mercado, para a 
primeira quinzena de maio 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

28 abr. 12 maio Comportamento 28 abr. 12 maio Comportamento

IPCA (%) 4,03 3,93 ▼ 4,30 4,36 ▲
IGP-M (%) 2,71 2,20 ▼ 4,50 4,50 =
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,18 3,18 = 3,35 3,33 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,50 8,50 = 8,50 8,50 =
PIB (% do crescimento) 0,46 0,50 ▲ 2,50 2,50 =
Produção Industrial (% do crescimento) 1,47 1,25 ▼ 2,50 2,50 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -25,62 -24,66 ▲ -37,00 -37,00 =
Balança Comercial (US$ bilhões) 53,15 55,15 ▲ 41,10 42,99 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 78,00 78,50 ▲ 80,00 75,00 ▼

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 12/5/2017.


