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INTRODUÇÃO

Na primeira quinzena de abril, os destaques da conjuntura econômica 
brasileira foram: queda do IGP-M; crescimento do IBC-BR; aumento da 
demanda por voos; queda de postos de trabalho formais; aumento da 
taxa desocupação; maior nível na confiança da construção e da indús-
tria; redução dos desembolsos do BNDES; queda na arrecadação do 
governo federal; aumento da dívida bruta do governo em 2018. E na 
economia internacional destaca-se a melhora nos gastos com consumo 
do Japão e o crescimento do PIB chinês no primeiro semestre de 2017.

IGP-M tem queda em abril, leitura mais fraca em quase 28 
anos

O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), indicador que é usado como referência para o 
reajuste dos aluguéis, teve uma queda de 1,10% em abril, depois da ligeira alta de 0,01% 
em março. Segundo a Fundação Getulio Vargas, responsável pelo índice, é o resultado mais 
baixo da série histórica iniciada em 1989. A deflação este mês foi puxada principalmente 
pelos preços no atacado. O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), um dos indicadores 
que compõem o IGP-M teve queda de 1,77% no mês, também a maior da série histórica 
(ESTADÃO, 27/04/2017).

Economia brasileira cresce em fevereiro

A economia brasileira cresceu pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, desempenho 
bem acima do esperado pelo mercado, mostrou o Banco Central, sinalizando um início da 
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retomada no país após dois anos de profunda recessão. O Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 1,3% 
em fevereiro sobre janeiro, em dado dessazonalizado. Em outra frente, o BC melhorou a 
performance de janeiro para alta de 0,62% frente a dezembro, após ter divulgado contração 
de 0,26% anteriormente. Os dados positivos vieram na esteira de mudança na metodologia 
de cálculo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre os setores de 
serviços e de varejo, cujo ano base para comparações passou a ser 2014, e não mais 2011, 
beneficiando positivamente os resultados (REUTERS, 17/04/2017).

Demanda por voos no Brasil cresce em março pela 1ª vez 
em 20 meses

A demanda por voos domésticos subiu 5,9% em março ante o mesmo período de 2016, no 
primeiro resultado positivo nessa base de comparação em 20 meses, informou a associação que 
representa as principais empresas do setor, Abear. A oferta também ficou no campo positivo, 
com alta de 3,98% na mesma base de comparação, após 18 meses de queda. A taxa de ocupação 
dos voos domésticos avançou 1,44 ponto percentual, para 79,07%. De acordo com a Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas, o volume de passageiros transportados nos voos realizados em 
março somou 7,4 milhões, uma alta de 5,72%. No acumulado dos três primeiros meses do ano, a 
demanda doméstica acumulou baixa de 0,24% e a oferta consolidada caiu 1,61% em relação ao 
mesmo período de 2016, com a taxa de ocupação ficando em 81,10% (REUTERS, 20/04/2017).

País perdeu 63.624 vagas de emprego formal

O país perdeu 63.624 vagas de emprego formal em março, de acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho. 
No mesmo mês do ano passado, a retração foi de 118 mil postos de trabalho. Em fevereiro, 
o resultado havia sido positivo, com a criação de 35.612 vagas formais. O mês de março 
apresentou uma variação negativa de -0,17% em relação ao estoque do mês anterior. Foram 
registradas 1.261.332 admissões contra 1.324.956 desligamentos. No acumulado do ano, a 
queda foi de 64.378 postos de trabalho. O comércio foi o setor que registrou maior retração 
em março (-33.909 postos), seguido do setor de serviços (-17.086 postos), construção civil 
(-9.059 postos), indústria de transformação (-3.499 postos) e agricultura (-3.471 postos). 
Embora o saldo geral tenha sido negativo, alguns estados registraram bom desempenho na 
criação de empregos, como o Rio Grande do Sul (+5.236 postos), puxado pelos setores da 
Indústria de transformação e do comércio e Goiás (+4.304 postos), devido à expansão do 
setor da agropecuária (AGÊNCIA BRASIL, 20/04/2017).
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Taxa de desocupação vai a 13,7% no trimestre encerrado 
em março de 2017

A taxa de desocupação foi estimada em 13,7% no trimestre janeiro/março de 2017, com altas 
de 1,7 ponto percentual frente ao trimestre outubro/dezembro de 2016 (12,0%) e de 2,8 
pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre móvel de 2016 (10,9%). Essa foi a maior 
taxa de desocupação da série histórica, iniciada no primeiro trimestre de 2012. A população 
desocupada chegou a 14,2 milhões e bateu o recorde da série histórica. Este contingente 
cresceu 14,9% (mais 1,8 milhão de pessoas) frente ao trimestre anterior e 27,8% (mais 
3,1 milhões de pessoas em busca de trabalho) em relação ao mesmo trimestre de 2016. 
A população ocupada (88,9 milhões) recuou em relação ao trimestre anterior (-1,5%, ou 
menos 1,3 milhão de pessoas) e também em relação ao mesmo trimestre de 2016 (-1,9%, 
ou menos 1,7 milhão de pessoas). Esse foi o menor contingente de pessoas ocupadas desde 
o trimestre fevereiro / abril de 2012. O número de empregados com carteira de trabalho 
assinada (33,4 milhões de pessoas) recuou em ambos os períodos de comparação: frente 
ao trimestre outubro / dezembro de 2016 (-1,8% ou menos 599 mil pessoas) e ao trimestre 
janeiro / março de 2016 (-3,5% ou menos 1,2 milhão de pessoas). O rendimento médio real 
habitual (R$ 2.110) no trimestre encerrado em março de 2017 manteve estabilidade frente 
ao trimestre anterior (R$ 2.064) e, também, em relação ao mesmo trimestre de 2016 (R$ 
2.059). A massa de rendimento real habitual (R$ 182,9 bilhões) no trimestre encerrado em 
março de 2017 também ficou estável nas duas comparações (IBGE, 28/04/2017).

Confiança da construção no Brasil tem em abril maior nível 
em dois anos

A melhora da percepção sobre a situação atual em abril impulsionou a confiança da cons-
trução do Brasil para o nível mais alto em dois anos, segundo a Fundação Getulio Vargas 
(FGV). O Índice de Confiança da Construção (ICST) do Brasil subiu 1,4 ponto em abril e foi 
a 76,5 pontos, melhor leitura desde os 77,2 pontos vistos em abril de 2015. O Índice da 
Situação Atual (ISA-CST) teve alta de 2,9 pontos, alcançando 65,7 pontos, o maior patamar 
desde dezembro de 2015, com destaque para a melhora da percepção em relação à carteira 
de contratos. A alta do ISA compensou a leve queda do Índice de Expectativas (IE-CST) de 
0,2 ponto, atingindo 87,6 pontos, pressionado pelo indicador que mede o otimismo com a 
situação dos negócios nos seis meses seguintes (REUTERS, 26/04/2017).
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Confiança da indústria sobe e atinge em abril maior nível 
desde maio de 2014

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) avançou 0,5 ponto em abril, indo para 91,2 pontos 
e mantendo o nível desde os 92,2 pontos de maio de 2014. Os dados relativos à Sondagem 
da Indústria de Transformação foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). A publicação indica que a alta de confiança do setor 
atingiu 11 de 19 segmentos industriais pesquisados, “como resultado da combinação da 
melhora das expectativas com suave piora nas percepções sobre a situação atual”. Com isso, 
o Índice de Expectativas (IE) avançou 1,3 ponto para 94,4 pontos, o maior nível desde os 96,9 
pontos de abril de 2014; enquanto o Índice da Situação Atual (ISA) caiu apenas 0,2, atingindo 
88,3 (AGÊNCIA BRASIL, 28/04/2017).  

Desembolsos do BNDES caem no primeiro trimestre

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no 
primeiro trimestre caíram 17% ante um ano antes, para 15,1 bilhões de reais, informou 
a instituição de fomento. Em março, houve uma redução nos empréstimos de 18% ante 
o mesmo período do ano passado, para 5,1 bilhões de reais. Apesar das quedas, o banco 
afirmou que há sinais de melhora da atividade que vieram das aprovações de empréstimos 
para aquisição de máquinas e equipamentos, que subiram no trimestre 32%, e das consultas 
sobre financiamentos para infraestrutura, que cresceram 25% (REUTERS, 25/04/2017).

Queda na arrecadação do governo federal

A arrecadação do governo federal teve queda real de 1,16% em março sobre igual mês do 
ano passado, a 98,994 bilhões de reais, informou a Receita Federal, resultado mais fraco que 
o esperado e que interrompeu dois meses de alta. A performance no mês ecoou o forte e 
duradouro impacto da recessão econômica sobre o recolhimento de tributos e contribuições 
no país. Sobre um ano antes, a arrecadação com Imposto de Renda Pessoa Jurídica/Contri-
buição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) diminuiu 1,253 bilhão de reais, respondendo pelo 
maior impacto nominal em março, somando 14,658 bilhões de reais, com queda de 7,87% 
no período. Também caíram a arrecadação com Imposto de Importação/IPI-Vinculado (-469 
milhões de reais, ou -10,92%), Cofins/PIS-Pasep (-460 milhões de reais, ou -2.16%) e IOF, 
com arrecadação menor em 343 milhões de reais (-12,60%). No primeiro trimestre do ano, a 
arrecadação teve alta de 0,08%, já descontada a inflação, a 328,744 bilhões de reais. O dado 
positivo, contudo, só foi obtido por conta do salto de 47,75% nas receitas administradas por 
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outros órgãos, linha que vem sendo beneficiada pelo aumento da arrecadação com royalties 
do petróleo, com alta nos preços da commodity (REUTERS, 26/04/2017).

Governo vê aumento da dívida bruta em 2018

A dívida bruta deve subir a 76,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem e avançar 
a 77,9% do PIB em 2019, segundo estimativas que constam em anexo do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, apresentado pelo governo ao Congresso Nacional. 
Pelo documento, a expectativa é que a dívida bruta, vista como importante indicador da 
saúde das contas públicas, só apresente redução em 2020, ainda que de maneira tímida, 
passando a 77,7% do PIB. No texto, o governo ressaltou que as projeções foram feitas pelo 
Banco Central com base nas metas fiscais para os próximos anos, que já haviam sido divul-
gadas no início do mês. A meta de déficit primário para o governo central (Tesouro, Previ-
dência e Banco Central) em 2018 foi piorada a 129 bilhões de reais, marcando outro ano de 
grande rombo nas contas públicas, sob o impacto da fraqueza econômica e maior debilidade 
na arrecadação. O rombo previsto anteriormente era de 79 bilhões de reais. Para 2019, a 
expectativa é de um saldo negativo em 65 bilhões de reais, voltando ao azul apenas em 
2020, com superávit de 10 bilhões de reais (REUTERS, 17/04/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

BC do Japão aponta melhora nos gastos com consumo

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, disse hoje que 
os gastos dos consumidores estão ganhando força, demonstrando confiança na economia do 
país antes da reunião de política monetária da próxima semana. Em discurso feito durante 
evento organizado por bancos fiduciários, Kuroda disse que o emprego e salários estão 
melhorando de forma constante, prevendo que muitas empresas provavelmente elevarão o 
piso salarial de seus funcionários ao longo do ano fiscal que se encerra em março de 2018. 
A recuperação do consumo significa muito para o BoJ, já que representa 60% da produção 
econômica do Japão e sua melhora sustentada é considerada essencial para gerar a inflação 
de 2% que o BC japonês tem como meta. De qualquer forma, Kuroda manteve sua visão 
cautelosa sobre preços, ao dizer que a inflação continua “sem ímpeto” e exige atenção. O 
BoJ voltará a rever sua política monetária nos próximos dias 26 e 27, quando também anun-
ciará novas projeções de Produto Interno Bruto (PIB) e de inflação. A expectativa é que a 
instituição mantenha sua política inalterada (REUTERS, 17/04/2017). 
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PIB da China cresce 6,9% no 1º tri sobre ano anterior

A economia da China cresceu 6,9% no primeiro trimestre na comparação com o ano anterior, 
resultado acima do esperado que foi sustentado por gastos do governo em infraestrutura 
e um mercado imobiliário frenético que mostra sinais de superaquecimento. O ritmo de 
crescimento do primeiro trimestre foi o mais forte desde o terceiro trimestre de 2015. O 
objetivo do governo é de um crescimento em torno de 6,5% em 2017, contra a meta do ano 
passado de 6,5 a 7%. Em 2016, a economia chinesa cresceu 6,7%, o ritmo mais fraco em 26 
anos. Entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto avançou 1,3% na comparação com o 
trimestre anterior, contra 1,7% entre outubro e dezembro, informou a Agência Nacional de 
Estatísticas (REUTERS, 17/04/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 28 de 
abril, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 4,06% para 4,03%. Para 2018, 
a previsão passou de 4,39% para 4,30%. Em relação ao comportamento do PIB no ano 
corrente, o mercado financeiro aumentou a expectativa de 0,40% para 0,46%. Em 2018, 
a estimativa de crescimento permaneceu em 2,50%. As expectativas do mercado, para a 
segunda quinzena de abril de 2017, podem ser visualizadas nos dados do Relatório Focus, 
em parte, apresentadas na tabela a seguir.

Relatório Focus – Expectativas de Mercado

Expectativas do mercado

Mediana – agregado
2017 2018

13 abr. 28 abr. Comportamento 13 abr. 28 abr. Comportamento

IPCA (%) 4,06 4,03 ▼ 4,39 4,30 ▼
IGP-M (%) 3,82 2,71 ▼ 4,50 4,50 =
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,17 3,18 ▲ 3,35 3,35 =
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,50 8,50 = 8,50 8,50 =
PIB (% do crescimento) 0,40 0,46 ▲ 2,50 2,50 =
Produção Industrial (% do crescimento) 1,26 1,47 ▲ 2,28 2,50 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -26,00 -25,62 ▲ -36,75 -37,00 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 52,00 53,15 ▲ 42,00 41,10 ▼
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 75,00 78,00 ▲ 75,00 80,00 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 28/4/2017.
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