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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na segunda 
quinzena de fevereiro são: Banco Central reduz juro básico; IGP-M 
desacelera; queda na atividade econômica do país em 2016; otimismo 
na indústria; aumento na intenção de consumo das famílias; avanço 
na confiança do consumidor; aumento da taxa de desocupação; queda 
na dívida pública federal; crescimento nos gastos de brasileiros no 
exterior.
Enquanto no panorama internacional, destacam-se: crescimento do 
PIB dos EUA no quarto trimestre de 2016; rápida expansão empresa-
rial da zona do euro; aumento do PIB no Reino Unido; desaceleração 
do ritmo das exportações do Japão.

BC reduz juro básico a 12,25%

O Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual pela segunda vez 
seguida, a 12,25%, menor nível em dois anos, diante da fraca atividade econômica e sinais 
favoráveis para a inflação. Segundo comunicado do Copom, “Uma possível intensificação 
do ritmo de flexibilização monetária dependerá da estimativa da extensão do ciclo, mas, 
também, da evolução da atividade econômica, dos demais fatores de risco e das projeções 
e expectativas de inflação”. Indicando espaço para mais cortes, o BC também diminuiu a 
projeção de inflação para 4,2% em 2017 no cenário de mercado, ante 4,4% na estimativa 
feita em janeiro. Para 2018, o BC segue vendo a alta do IPCA a 4,5%. O BC ressaltou que os 
cálculos embutem hipótese de que a Selic alcance 9,5 e 9% ao final de 2017 e 2018, respec-
tivamente (REUTERS, 22/02/2017).
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IGP-M desacelera com queda dos preços no atacado e 
pressão menor no varejo

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) desacelerou a alta a 0,08% em fevereiro, contra 
0,64% no mês anterior, diante do recuo dos preços no atacado e da menor pressão ao consu-
midor. A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que o Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, regis-
trou em fevereiro queda de 0,09%, após alta de 0,70% em janeiro. O IPA mostrou que as 
Matérias-Primas Brutas recuaram 0,64%, ante alta de 0,91% em janeiro, com destaque para 
a queda dos preços do minério de ferro, bovinos e aves. O Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC), com peso de 30% no IGP-M, desacelerou a alta a 0,39% em fevereiro, contra 0,64% 
no mês anterior. O resultado foi influenciado principalmente pelo grupo Alimentação, que 
recuou 0,22% após avançar 0,70% em janeiro, com queda de 1,99% dos preços das carnes 
bovinas. Por sua vez o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) acelerou a alta a 0,53%, 
após subir 0,29% no mês passado. O IGP-M é utilizado como referência para a correção de 
valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis (FGV, 23/02/2017).

IBC-Br apontou queda da economia brasileira em 2016

A atividade econômica fechou 2016 com queda de 4,34%, segundo o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br). O resultado foi ainda pior que o recuo de 4,28% de 
2015, marcando a maior retração da série histórica do dado, iniciada em 2003. Em dezembro, 
o indicador teve baixa de 0,26% na série com ajuste sazonal, resultado pior que o previsto 
após leve alta de 0,10% em novembro, dado revisado de alta de 0,2%.  No quarto trimestre, 
a queda da atividade foi de 0,36% sobre o trimestre anterior e de 3,13% em comparação 
com igual período de 2015. Em comparação com dezembro de 2015 a baixa é de 1,82% na 
série sem ajuste (2,41% com ajuste) (VALOR, 16/02/2017).

Indústria indicou otimismo em fevereiro

O otimismo da indústria cresceu em fevereiro, segundo a Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI). O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) chegou a 53,1 pontos em 
fevereiro ante 50,1 pontos em janeiro. Na pesquisa, resultados acima da linha divisória de 
50 pontos indicam expectativa positiva para os próximos seis meses. O Icei leva em conta 
a perspectiva tanto para a economia brasileira quanto para a própria empresa. Os dois indi-
cadores avançaram e estão acima dos 50 pontos. Enquanto o subcomponente relativo à 
economia do país passou de 50,2 pontos para 53,7 pontos, aquele que diz respeito à empresa 
do entrevistado saiu de 56,9 pontos para 59,4 pontos. O otimismo em relação ao futuro é 
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contrabalançado pelos componentes que avaliam a situação atual. A situação da empresa 
passou de 42,8 pontos para 45,5 pontos. Já a relativa situação do país saiu 38,2 pontos para 
43,4 pontos (VALOR, 16/02/2017).

Intenção de consumo das famílias cresceu entre janeiro e 
fevereiro de 2017

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 1,2% na passagem de janeiro para fevereiro 
deste ano, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). O indicador chegou a 77,1 pontos em uma escala de zero a 200 
pontos. De acordo com a CNC, o índice ainda está abaixo dos 100 pontos e, portanto, se 
encontra em um patamar de insatisfação das famílias com a situação da economia. O indi-
cador também caiu 2,1% na comparação com fevereiro do ano passado. A melhora entre 
janeiro e fevereiro pode ser explicada pela queda dos juros e a redução do ritmo da inflação. 
No entanto, o ritmo de melhora das vendas do comércio ainda vai depender da redução 
do endividamento das famílias e da retomada do mercado de trabalho (AGÊNCIA BRASIL, 
16/02/2017).

Confiança do consumidor avança em fevereiro para maior 
nível desde o fim de 2014

A confiança do consumidor do Brasil permaneceu em alta em fevereiro diante da desace-
leração da inflação e da queda dos juros, atingindo o maior nível desde o final de 2014, 
informou a Fundação Getulio Vargas. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) atingiu 
81,8 pontos em fevereiro depois de subir 2,5 pontos, o maior patamar desde dezembro de 
2014, quando chegou a 86,4 pontos. Em janeiro, o indicador havia subido 6,2 pontos, a 79,3 
pontos, após terminar 2016 com menor nível desde junho passado depois de duas quedas 
mensais seguidas. Os dados da FGV mostraram que o Índice da Situação Atual (ISA) teve alta 
de 2,2 pontos, para 70,3 pontos, o maior nível desde agosto de 2015. O Índice de Expecta-
tivas (IE) também teve forte alta, avançando 2,5 pontos, para 90,6 pontos, a máxima desde 
outubro de 2014. Após anos de recessão e desemprego alto, a confiança de modo geral 
apresentou melhora no início de 2017. Entretanto, a prévia do Índice de Confiança da Indús-
tria (ICI) mostrou recuo em fevereiro, mesma tendência apresentada pela confiança da cons-
trução que a FGV também divulgou recentemente (REUTERS, 22/02/2017).
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Taxa de desocupação é de 12,6% no trimestre encerrado 
em janeiro de 2017

A taxa de desocupação foi estimada em 12,6% no trimestre móvel encerrado em janeiro de 
2017. Isso representa um crescimento de 0,8 ponto percentual (p.p.) em relação ao período 
de agosto a outubro de 2016 (11,8%). Na comparação com o mesmo trimestre móvel do ano 
anterior, novembro de 2015 a janeiro de 2016 (9,5%), o quadro também foi de elevação (3,1 
p.p.). O rendimento médio real habitualmente recebido em todos os trabalhos (R$ 2.056) 
registrou estabilidade frente ao trimestre de agosto a outubro de 2016 (R$ 2.040). Em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.047), o quadro também foi de estabili-
dade. A massa de rendimento real habitualmente recebida pelas pessoas ocupadas em todos 
os trabalhos (R$ 180,2 bilhões) apresentou estabilidade tanto frente ao trimestre de agosto 
a outubro de 2016, quanto frente ao mesmo trimestre do ano anterior (IBGE, 24/02/2017).

Dívida Pública Federal caiu em janeiro de 2017

A Dívida Pública Federal, que inclui o endividamento interno e externo, iniciou o ano com 
queda. O saldo da dívida caiu 1,91%, em termos nominais, passando de R$ 3,112 trilhões 
em dezembro para R$ 3,053 trilhões em janeiro. Os dados foram divulgados pelo Tesouro 
Nacional. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi), em circulação no mercado 
nacional, teve seu estoque reduzido em 1,6%, ao passar de R$ 2,986 trilhões para R$ 
2,938 trilhões. Com relação ao estoque da Dívida Pública Federal externa (DPFe), houve 
redução de 9,27% sobre o apurado em dezembro, encerrando janeiro em R$ 114,8 bilhões 
(US$ 36,71 bilhões). De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF), a dívida pública 
poderá encerrar este ano entre R$ 3,45 trilhões e R$ 3,65 trilhões. Em 2016, a dívida ficou em 
R$ 3,113 trilhões, com alta de 11,45% em relação a 2015 (AGÊNCIA BRASIL, 20/02/2017).

Contas externas foram deficitárias em janeiro

As contas externas iniciaram 2017 com déficit de US$ 5,085 bilhões, de acordo com dados 
divulgados pelo Banco Central (BC). Em janeiro do ano passado, o saldo negativo das transa-
ções correntes - compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do 
país com o mundo – foi menor, tendo ficado em US$ 4,817 bilhões. No balanço das transações 
correntes, a conta de renda primária (lucros e dividendos, pagamentos de juros e salários) 
apresentou saldo negativo de US$ 5,344 bilhões, no mês passado. A conta de serviços 
(viagens internacionais, transportes, aluguel de equipamentos e seguros, entre outros) 
contribuiu para o resultado negativo com US$ 2,419 bilhões. A conta de renda secundária 
(gerada em uma economia e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares, 
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sem contrapartida de serviços ou bens) apresentou resultado positivo de US$ 174 milhões. A 
balança comercial contribuiu para reduzir o déficit das contas externas, ao apresentar supe-
rávit de US$ 2,504 bilhões (AGÊNCIA BRASIL, 17/02/2017).

Gastos de brasileiros cresceram no exterior em janeiro

Os gastos de brasileiros no exterior ficaram em US$ 1,578 bilhão em janeiro deste ano, 
informou o Banco Central (BC). O resultado é 87,95% superior ao registrado no mesmo 
período do ano passado, quando os brasileiros gastaram US$ 840 milhões. O chefe do Depar-
tamento Econômico do BC, Tulio Maciel, destacou que o dólar mais barato foi o principal 
fator que estimulou os gastos dos brasileiros no exterior. Ele lembrou que a taxa de câmbio 
ficou em cerca de R$ 3,20, em janeiro deste ano. Em janeiro de 2016, a cotação média ficou 
em R$ 4,05. Em contrapartida, as receitas de estrangeiros em viagem no Brasil não variaram 
tanto do ano passado pra cá. Em janeiro deste ano, as receitas ficaram em US$ 664 milhões, 
contra US$ 650 milhões registrados em janeiro de 2016. Com esses resultados das despesas 
de brasileiros no exterior e as receitas de estrangeiros no Brasil, a conta de viagens interna-
cionais ficou negativa em US$ 914 milhões, no mês passado (AGÊNCIA BRASIL, 17/02/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

PIB dos EUA cresce 1,9% no quarto trimestre de 2016

O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou no quarto trimestre de 2016, 
com gastos robustos dos consumidores compensados   por revisões em baixa para o investi-
mento das empresas e do governo. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anual 
de 1,9%, segundo o Departamento de Comércio dos EUA, confirmando estimativa para o 
quarto trimestre divulgada no mês passado. A produção aumentou a uma taxa de 3,5% no 
quarto trimestre. A economia cresceu 1,6% para todo o ano de 2016, seu pior desempenho 
após 2011, e expansão de 2,6% em 2015. Com o pacote de estímulo proposto pelo presi-
dente Donald Trump, a economia pode receber um impulso, com corte de impostos e inves-
timentos em infraestrutura, bem como menos regulamentação (REUTERS, 28/02/2017).
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Crescimento empresarial da zona do euro é o mais rápido 
desde abril de 2011

O crescimento do setor privado e da indústria da zona do euro acelerou inesperadamente 
para a máxima em quase seis anos em fevereiro e a criação de empregos atingiu o ritmo mais 
forte desde agosto de 2007 diante da demanda forte e do otimismo sobre o futuro, apontou 
a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). O PMI Composto preli-
minar do IHS Markit para a zona do euro avançou para 56,0, nível mais alto desde abril de 
2011, de 54,4 em janeiro e contra expectativa de leve queda para 54,3. A aceleração, que 
mostrou que a força da França se aproximou daquela da Alemanha, sugere que, se sustentado, 
o crescimento econômico pode atingir 0,6% no primeiro trimestre, de acordo com o Markit. O 
subíndice que mede o emprego no PMI Composto chegou a 54,3, nível mais alto em mais de 
nove anos. O PMI preliminar de indústria avançou para 55,5 de 55,2 em janeiro, maior nível 
desde abril de 2011. Já o índice de serviços subiu para 55,6 de 53,7 (REUTERS, 21/02/2017).

Expansão do Reino Unido no 4º trimestre atinge máxima 
de um ano atrás

A economia do Reino Unido acelerou e cresceu ao ritmo mais forte em um ano durante os 
últimos três meses de 2016, superando a estimativa preliminar e mostrando que a decisão de 
sair da União Europeia teve pouco impacto imediato sobre o crescimento. Mas o investimento 
empresarial caiu e houve sinais de que o ano à frente será mais difícil. O aumento dos gastos 
das famílias desacelerou no quarto trimestre e dados separados mostraram que o domi-
nante setor de serviços expandiu em dezembro à taxa mais lenta em sete meses. A Agência 
para Estatísticas Nacionais informou que o Produto Interno Bruto cresceu 0,7% no quarto 
trimestre, em comparação com os três meses anteriores, contra estimativa inicial de 0,6%. A 
agência também revisou para baixo sua estimativa para o crescimento econômico em 2016 
como um todo para 1,8%, de 2,0%. O investimento empresarial caiu 1% no quarto trimestre 
em comparação com o período de julho a setembro, primeira queda desde os três primeiros 
meses do ano, e foi 0,9% menor frente ao quarto trimestre de 2015 (REUTERS, 22/02/2017).

Ritmo das exportações do Japão desacelera em janeiro

As exportações do Japão subiram em janeiro a um ritmo mais fraco do que no mês anterior 
devido à queda nos envios para os Estados Unidos e ao feriado do Ano Novo Lunar, num 
momento em que as preocupações sobre o protecionismo comercial levantam dúvidas sobre 
as perspectivas. As exportações em janeiro subiram 1,3% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, contra a expectativa de uma subida de 4,7% e frente a um crescimento de 
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5,4% em dezembro. É o segundo mês seguido de crescimento das exportações, após 14 
meses de contração. Por sua vez, as importações tiveram a primeira subida desde dezembro 
de 2014 uma vez que os preços do petróleo avançaram após o acordo no ano passado da 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para cortar a produção. O cresci-
mento econômico mais forte nos Estados Unidos sugere que a queda nas exportações do 
Japão para os EUA pode ser temporária, mas as repetidas promessas do presidente norte-
-americano, Donald Trump, de rever a propensão para o livre comércio levantaram preocu-
pações de que o protecionismo se disseminará (REUTERS, 20/02/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 24 de 
fevereiro, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 4,70% para 4,36%. 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%. Para 2018, a estimativa de cresci-
mento cresceu de 2,30% para 2,37%. As expectativas do mercado, para a segunda quinzena 
de fevereiro de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, em parte, apre-
sentadas na tabela a seguir.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

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

IPCA (%) 4,47 4,36 ▼ 4,50 4,50 =
IGP-M (%) 5,00 4,79 ▼ 4,80 4,58 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,26 3,18 ▼ 3,44 3,37 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 9,50 9,25 ▼ 9,00 9,00 =
PIB (% do crescimento) 0,48 0,48 = 2,30 2,37 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) 1,00 1,09 ▲ 2,05 2,28 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -26,50 -26,50 = -35,30 -35,65 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 47,23 47,65 ▲ 40,25 40,00 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 70,00 72,00 ▲ 71,93 73,50 ▲

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