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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na primeira 
quinzena de março são: queda do PIB baiano e no nacional; desa-
celeração do IGP-DI e do IPCA; Indicador de Incerteza da Economia 
atinge menor nível; recuperação da produção industrial nacional no 
primeiro mês de 2017; indústria cai em cinco dos 14 locais pesqui-
sados; IBGE prevê safra de grãos 21,8% maior que a de 2016; Conab 
prevê aumento na safra de grãos; medidas ligadas ao FGTS inje-
tarão R$ 48 bi na economia. Enquanto no panorama internacional, 
destacam-se: Federal Reserve aumenta os juros nos EUA; criação de 
vagas nos EUA tem forte alta.

SEI divulga resultado do PIB do quarto trimestre de 2016 
para a Bahia

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) aponta que o Produto 
Interno Bruto (PIB) baiano registrou queda de 5,5%, na comparação do quarto trimestre de 
2016 com igual período de 2015 e encerra o ano de 2016 com retração de 4,9%. Já conside-
rando a série com ajuste sazonal (4º trimestre de 2016 em comparação com o 3º trimestre 
de 2016), o resultado foi contração de 2,3%.  No acumulado do ano a economia retraiu 4,9% 
devido ao fraco desempenho da agropecuária (-20,6%), da indústria (-7,7%), impulsionada 
pelo forte recuo da extrativa mineral (-18,5%), construção civil (-8,7%) e eletricidade e água 
(-7,4%) e, serviços (-2,5%), atrelada ao decréscimo de comércio (-8,1%) e de transportes 
(-7,3%). O Valor Adicionado a preços básicos (VA) retraiu 4,7%, e o Imposto sobre Produtos 
Líquidos de Subsídios, caiu 5,6% (SEI, 09/03/2017).
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PIB recua 3,6% em 2016 e fecha ano em R$ 6,3 trilhões

Em 2016, o PIB caiu 3,6% em relação ao ano anterior, queda ligeiramente menor que a 
ocorrida em 2015, quando havia sido de 3,8%. Houve recuo na agropecuária (-6,6%), na 
indústria (-3,8%) e nos serviços (-2,7%). O PIB totalizou R$ 6.266,9 bilhões em 2016. O PIB 
caiu 0,9% no 4º trimestre de 2016 frente ao 3º trimestre, levando-se em consideração a 
série com ajuste sazonal. É o oitavo resultado negativo consecutivo nesta base de compa-
ração. A agropecuária cresceu 1,0%, enquanto que a indústria (-0,7%) e os serviços (-0,8%) 
recuaram. Na comparação com o 4º trimestre de 2015, o PIB sofreu contração de 2,5% no 
último trimestre de 2016, o 11º resultado negativo consecutivo nesta base de comparação. 
Houve queda na agropecuária (-5,0%), na indústria (-2,4%) e nos serviços (-2,4%) (IBGE, 
07/03/2016).

BC indica que cenário básico é de antecipação do ciclo de 
queda dos juros

O Banco Central afirmou que uma intensificação do ritmo de corte nos juros básicos equivale 
a maior grau de antecipação desse ciclo de flexibilização, segundo ata do Comitê de Política 
Monetária (Copom), reforçando que pode acelerar o passo em breve. Essa extensão, no 
entanto, foi ponderada por alguns membros do Copom pela ata, porque ela “poderá ser 
revisada também em função do grau de antecipação do ciclo”, segundo a ata, na qual ressaltou 
a importância das reformas fiscais, com destaque para a da Previdência, para redução da taxa 
de juros estrutural. O BC reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual pela segunda vez seguida, 
a 12,25% ao ano, diante de perda de força da inflação. Também deixou a porta aberta para 
acelerar o ritmo de redução ao pontuar que esse movimento dependerá não só da extensão 
do ciclo, mas da evolução da atividade econômica, dos fatores de risco e das projeções e 
expectativas de inflação (REUTERS, 02/03/2017).

IGP-DI desacelera em fevereiro

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,06%, em fevereiro. A 
variação registrada em janeiro foi de 0,43%. Em fevereiro de 2016, a variação foi de 0,79%. 
A taxa acumulada em 2017, até fevereiro, é de 0,50%. Em 12 meses, o IGP-DI acumula alta 
de 5,26%. O IGP-DI de fevereiro foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 
1º e 28 do mês de referência. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação 
de -0,12%, em fevereiro. Em janeiro, a taxa foi de 0,34%. O Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) registrou variação de 0,31%, em fevereiro, ante 0,69%, no mês anterior. Cinco das 
oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de 
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variação. A contribuição de maior magnitude para o recuo da taxa do IPC partiu do grupo 
Educação, Leitura e Recreação (4,15% para 0,68%). Nesta classe de despesa, vale mencionar 
o comportamento do item cursos formais, cuja taxa passou de 9,80% para 0,00%. O Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em fevereiro, taxa de variação de 0,65%, 
acima do resultado do mês anterior, de 0,41% (FGV, 07/03/2017). 

IPCA desacelera para 0,33%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de fevereiro apresentou variação 
de 0,33% e ficou abaixo dos 0,38% de janeiro em 0,05 ponto percentual (p.p.). Este foi o 
IPCA mais baixo para os meses de fevereiro desde 2000, quando se situou em 0,13%. Consi-
derando os dois primeiros meses do ano, o índice está em 0,71%, percentual bem inferior 
aos 2,18% referentes a igual período de 2016. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice 
desceu para 4,76%, enquanto havia registrado 5,35% nos 12 meses imediatamente ante-
riores. Em fevereiro de 2016, a taxa atingiu 0,90%. Em fevereiro, o grupo Educação, com 
alta de 5,04% e impacto de 0,23 p.p., dominou o IPCA do mês, sendo responsável por 70% 
dele. Em contrapartida, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou queda de 0,45% e teve 
intensa atuação em conter o índice, tendo em vista o impacto de -0,11 p.p. Na ótica dos 
índices regionais, o mais elevado foi o da região metropolitana do Rio de Janeiro (0,68%), 
onde o item cursos regulares apresentou alta de 9,65%. O menor índice foi o de Goiânia 
(-0,39%), reflexo da queda de 4,24% dos combustíveis (IBGE, 10/03/2017).

Indicador de Incerteza da Economia atinge menor nível 
desde maio de 2015

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas caiu 8,5 pontos 
entre janeiro e fevereiro, ao passar de 127,3 para 118,8 pontos, o menor nível desde maio 
de 2015 (116,8 pontos). A incerteza econômica é um dos fatores que influenciam o movi-
mento dos indicadores de confiança da economia, como identificado em evidências empí-
ricas no Brasil para a indústria e os consumidores. Desta forma, a queda do IIE-Br no primeiro 
bimestre pode ter contribuído para a melhora dos indicadores de confiança divulgados pela 
FGV\IBRE no período. Entre os componentes do IIE-Br, o IIE-Br Mídia apresentou redução, de 
7,8 pontos, pelo segundo mês consecutivo, retornando ao nível de agosto passado. Seguindo a 
mesma tendência, o IIE-Br Mercado caiu 0,8 ponto, enquanto o IIE-Br Expectativa subiu 0,1 
ponto (FGV, 06/03/2017).
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Recuperação da produção industrial nacional no primeiro 
mês de 2017

Em janeiro de 2017, na série livre de influências sazonais, a produção industrial nacional 
mostrou variação negativa de 0,1% frente ao mês imediatamente anterior, após acumular 
expansão de 2,9% nos dois últimos meses de 2016. No confronto com igual mês do ano 
anterior (sem ajuste sazonal), o total da indústria apontou crescimento de 1,4% em janeiro 
de 2017, interrompendo 34 meses consecutivos de resultados negativos nesse tipo de 
comparação. Com o recuo de 5,4% em janeiro de 2017, a taxa anualizada, indicador acumu-
lado nos últimos doze meses, permaneceu com a redução no ritmo de queda iniciada em 
junho de 2016 (-9,7%). Na passagem de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, 12 dos 
24 ramos pesquisados apontaram taxas negativas, com destaque para o recuo de 10,7% 
assinalado por veículos automotores, reboques e carrocerias, que interrompeu dois meses 
consecutivos de expansão na produção, período em que acumulou ganho de 18,7% (IBGE, 
14/03/2017).

Indústria cai em cinco dos 14 locais pesquisados em janeiro

A redução no ritmo da produção industrial nacional na passagem de dezembro de 2016 para 
janeiro de 2017, série com ajuste sazonal, foi acompanhada por cinco dos 14 locais pesqui-
sados. A intensidade da queda foi maior na Bahia (-4,3%), Ceará (-3,4%) e Rio Grande do Sul 
(-3,1%), locais que registraram taxas positivas no mês anterior: 1,6%, 11,6% e 6,2%, respec-
tivamente. Região Nordeste (-1,8%) e Paraná (-0,8%) completam o conjunto de locais que 
mostraram queda na produção nesse mês. Espírito Santo (4,1%), Pará (2,4%), Goiás (2,4%) 
e Pernambuco (2,1%) apontaram os resultados positivos mais acentuados nesse mês. Na 
comparação com igual mês do ano anterior, o setor industrial mostrou expansão de 1,4% em 
janeiro de 2017, com 12 dos 15 locais pesquisados apontando resultados positivos. Nesse 
mês, Pernambuco (14,1%), Espírito Santo (13,4%) e Mato Grosso (13,3%) assinalaram os 
avanços mais intensos (IBGE, 09/03/2017).

IBGE prevê safra de grãos maior que a de 2016

A segunda estimativa de 2017 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas 
totalizou 224,2 milhões de toneladas, 21,8% superior à obtida em 2016 (184,0 milhões de 
toneladas). A estimativa da área a ser colhida é de 60,3 milhões de hectares, apresentando 
acréscimo de 5,7% frente à área colhida em 2016 (57,1 milhões de hectares). Em relação 
ao ano anterior, houve acréscimo de 2,1% na área da soja, de 11,1% na área do milho e de 
2,0% na área de arroz. No que se refere à produção, houve acréscimos de 13,2% para a soja, 
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de 11,1% para o arroz e de 39,6% para o milho. Nessa avaliação para 2017, o Mato Grosso 
liderou como maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 24,3%, seguido 
pelo Paraná (18,7%) e Rio Grande do Sul (14,8%), que, somados, representaram 60,3% 
do total nacional previsto. Outros estados importantes na produção de grãos foram Goiás 
(10,1%), Mato Grosso do Sul (7,7%), Minas Gerais (5,9%), Bahia (3,6%), São Paulo (3,6%), 
Santa Catarina (2,9%) e Maranhão (2,0%) que integram também o grupo dos dez maiores 
produtores do País (IBGE, 09/03/2017).

Conab prevê aumento na safra de grãos

A produção de grãos da safra 2016/2017 deve chegar a 222,9 milhões de toneladas, repre-
sentando aumento de 19,5% (36,3 milhões de toneladas) em relação à safra anterior, 
que somou 186,6 milhões de toneladas. Os números são do 6º Levantamento da Safra de 
Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A safra será recorde. A estima-
tiva positiva se deve principalmente ao aumento da produtividade média das culturas. Além 
disso, o levantamento inclui a área de culturas de segunda safra. A área total tem perspec-
tivas de ampliação de 2,8%, podendo chegar a 60 milhões de hectares em relação à safra 
2015/2016 (AGÊNCIA BRASIL, 09/03/2017).

Medidas ligadas ao FGTS injetarão R$ 48 bi na economia

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgou levantamento em que 
estima que medidas relacionadas ao uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
injetarão R$ 48,2 bilhões na economia este ano e terão impacto de aproximadamente 0,7 
ponto percentual sobre o Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e riquezas produzidos 
em um país). Segundo o Planejamento, o saque das contas inativas do fundo, o aumento do 
limite para compra de imóvel com uso do FGTS e a atualização de parâmetros para o Programa 
Minha Casa, Minha Vida terão impacto sobre o consumo das famílias. A exceção é o uso dos 
recursos para pagamento de dívidas imobiliárias. De acordo com levantamento da Secre-
taria de Planejamento e Assuntos Econômicos do ministério, o FGTS “se mostra sustentável 
tanto em termos de liquidez no curto prazo quanto em termos de solidez no longo prazo sob 
o ponto de vista da administração de ativos e passivos” (AGÊNCIA BRASIL, 13/03/2017).
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Federal Reserve aumenta os juros nos EUA

O Federal Reserve anunciou uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros dos Estados Unidos, 
levando a taxa base para a faixa entre 0,75% e 1%. A decisão já era esperada pelo mercado, 
mas não foi unânime: Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, votou contra. Foi a terceira alta 
em uma década; as primeiras foram em dezembro de 2015 e dezembro de 2016. É mais um 
passo na “normalização” das taxas após um período anômalo historicamente de 7 anos de 
política monetária frouxa, estabelecida como reação à crise financeira de 2008. O Fed prevê 
mais duas altas ainda em 2017, o que já havia sido sinalizado em comunicados anteriores. A 
decisão foi justificada pelo desemprego baixo, números positivos de atividade econômica 
e uma taxa de inflação que lentamente converge para a meta de 2% (EXAME, 15/03/2017).

Criação de vagas nos EUA tem forte alta em fevereiro e 
salários continuam a avançar

A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado 
em fevereiro e os salários aumentaram de forma constante, informou o Departamento do 
Trabalho. A economia criou 9 mil postos de trabalho a mais em dezembro e janeiro do que 
o relatado anteriormente. A criação média de emprego foi de 209 mil postos por mês nos 
últimos três meses. A economia precisa criar cerca de 100 mil empregos por mês para acom-
panhar o crescimento da população em idade de trabalhar. A forte criação de vagas no mês 
passado foi acompanhada por um crescimento salarial estável, com o ganho médio por hora 
subindo 0,2%. O crescimento salarial de janeiro foi revisado para 0,2%, comparada a alta de 
0,1% relatado antes. Isso impulsionou o crescimento dos salários para 2,8% na comparação 
anual, de 2,6% em janeiro. A taxa de desemprego caiu 0,1 ponto percentual, para 4,7% 
(REUTERS, 10/03/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 10 de 
março, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 4,36% para 4,19%. Para 2018, 
a previsão permaneceu em 4,50%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, 
o mercado financeiro manteve a expectativa em 0,48%. Em 2018, a estimativa de cresci-
mento cresceu de 2,37% para 2,40%. As expectativas do mercado, para a primeira quinzena 
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de março de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apresen-
tadas na tabela a seguir.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

24 fev. 10 mar. Comportamento 24 fev. 10 mar. Comportamento

IPCA (%) 4,36 4,19 ▼ 4,50 4,50 =
IGP-M (%) 4,79 4,51 ▼ 4,58 4,70 ▲ 
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,18 3,18 = 3,37 3,38 ▲ 
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 9,25 9,00 ▼ 9,00 8,75 ▼
PIB (% do crescimento) 0,48 0,48 = 2,37 2,40 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) 1,09 1,22 ▲ 2,28 2,06 ▼
Conta Corrente (US$ bilhões) -26,50 -26,50 = -35,65 -36,00 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 47,65 48,70 ▲ 40,00 40,00 =
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 72,00 72,00 = 73,50 72,00 ▼

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 24/2/2017.


