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INTRODUÇÃO

Os destaques para a conjuntura econômica nacional na segunda 
quinzena de janeiro são: redução da projeção de crescimento do 
Brasil para 2017; aceleração do IGP-M; queda na projeção da indús-
tria de cimento; recuo nas vendas e lançamentos da MRV; queda no 
total de famílias endividadas; recuo na demanda das empresas por 
crédito; redução de vagas formais de trabalho; aumento na confiança 
do empresário industrial, do consumidor e do comércio; queda na 
arrecadação de impostos e contribuições; aumento do déficit previ-
denciário; redução dos gastos no exterior; dívida pública federal 
atinge meta do governo.
Enquanto no panorama internacional, destacam-se: desaceleração 
no crescimento dos EUA no quarto trimestre; Opep espera redução 
na produção de petróleo; FMI manteve suas expectativas inalteradas 
para o crescimento do PIB global; avanço na produção industrial 
americana; alta no índice de preços ao consumidor nos EUA; cresci-
mento menor na economia chinesa.

FMI reduz projeção de crescimento do Brasil

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil para apenas 0,2% em 2017, sobre a expansão de 0,5% prevista em 
outubro. O cenário de praticamente estagnação em 2017, segundo o FMI, devido ao desem-
penho pior que o esperado em 2016. Para 2018, o fundo manteve a projeção de avanço da 
economia brasileira em 1,5%. O desempenho do Brasil, que há dois anos passa por recessão, 
está abaixo do previsto para a América Latina e Caribe como um todo, cuja previsão é de 
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avanço de 1,2%. A projeção de outubro do ano passado era de alta de 1,6%. Em 2018, a 
região deve avançar 2,1%, ante 2,2% projetado anteriormente (REUTERS, 16/01/2017).

IGM-M acelerou no primeiro mês de 2017

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 0,64%, em janeiro. Em dezembro do ano 
passado o índice variou 0,54%. Em janeiro de 2016, a variação foi de 1,14%. Em 12 meses, 
o  IGP-M  registrou alta de 6,65%. O  Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA)  apresentou 
taxa de variação de 0,70%. No mês anterior, a taxa foi de 0,69%. Enquanto que o Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC)  registrou variação de 0,64%, em janeiro, ante 0,20%, em 
dezembro. Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo 
em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo Habitação (-0,62% para 
0,10%). Já o índice o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em janeiro, taxa 
de variação de 0,29%. No mês anterior, este índice variou 0,36% (FGV, 30/01/2017).

Indústria de cimento do Brasil tem expectativa de queda 
em 2017

A indústria brasileira de cimento deve amargar em 2017 o terceiro ano de queda nas vendas 
e alcançar um nível de capacidade ociosa perto dos 50%, estimou a associação que repre-
senta os fabricantes, Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (Snic). O Brasil é o quinto 
maior produtor de cimento do mundo. Com capacidade instalada de cerca de 100 milhões 
de toneladas, o setor teve vendas 57,24 milhões de toneladas no ano passado, uma queda 
de 11,7% sobre 2015, quando as vendas já tinham recuado 9,5%. Em 2014, as vendas 
atingiram o pico de 71 milhões de toneladas de cimento. A expectativa para este ano é de 
queda de 5 a 7% nas vendas, afirmou o Snic. A expectativa da entidade é que, por fatores 
sazonais, os três primeiros meses deste ano mostrem ainda fraqueza na comercialização de 
cimento. Mais para o meio do ano espera-se uma melhoria, incentivada pela queda nos juros 
da economia, a retomada de projetos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, libe-
ração de recursos de contas inativas do FGTS e efeitos do programa Cartão Reforma, anun-
ciado no final de outubro. A expectativa de melhora a partir do segundo semestre decorre 
do fato de que 75% das vendas de cimento no país vão para edificações e o restante para 
obras de infraestrutura. Em dezembro, as vendas de cimento no Brasil foram de 4,32 milhões 
de toneladas, uma queda de 5,3% sobre o mesmo período de 2015 e recuo de cerca de 9% 
sobre novembro. Em dezembro, as vendas em todas as regiões do país recuaram na compa-
ração anual, com destaque para quedas de quase 14% no Centro-Oeste. A região Norte teve 
baixa de aproximadamente 8% nas vendas, enquanto Nordeste teve queda de 5%, Sudeste 
caiu 4% e Sul teve retração de 1,5% (REUTERS, 16/01/2017).
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Vendas contratadas da MRV caem 6,2% no 4º tri; lança-
mentos desabam 34,3%

A construtora especializada em imóveis para famílias de baixa renda MRV informou que as 
vendas contratadas no quarto trimestre somaram 1,29 bilhão de reais, queda de 6,2% ante 
mesma etapa de 2015. Já os lançamentos da companhia no período tiveram queda ainda 
maior na mesma comparação, de 34,3%, para 1,07 bilhão de reais. A MRV informou ainda 
que de outubro a dezembro teve uma geração de caixa 140 milhões de reais, montante 
43,3% inferior ao gerado um ano antes (REUTERS, 16/01/2017).

Total de famílias endividadas caiu em 2016

O número de famílias com dívidas caiu 3,9% em 2016 de acordo com a Confederação 
Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em contrapartida, o número de 
famílias com contas ou dívidas atrasadas (inadimplentes) aumentou 18,4% em comparação 
a 2015. Os dados fazem parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consu-
midor (Peic) de 2016. O levantamento mostra que apesar da redução no número médio de 
famílias endividadas em relação a 2015, os indicadores de inadimplência apresentaram alta 
no período, principalmente no terceiro trimestre do ano. Com isso, a parcela de famílias 
com contas ou dívidas em atraso aumentou em relação a 2015, atingindo 23,6% do total. 
Já o número de famílias inadimplentes (que não tiveram condições de pagar suas contas em 
atraso) alcançou 8,9% – um aumento de 25,2% em comparação com o ano anterior (AGÊNCIA 
BRASIL, 24/01/2017).

Demanda das empresas por crédito tem pior resultado em 
4 anos

A demanda por  crédito  corporativo recuou em 2016, apresentando o pior resultado dos 
últimos quatro anos, em meio ao aprofundamento da recessão no país, conforme levanta-
mento da empresa de informações de crédito Serasa Experian. O Indicador de Demanda 
das Empresas por Crédito mostrou queda de 2,2% no ano passado frente a 2015, quando 
houve recuo de 1,9%. A queda foi sentida principalmente nas médias e grandes empresas, 
que apresentaram recuo 12% e de 10,4%, respectivamente. As micro e pequenas empresas 
tiveram baixa de apenas 1,7%. Todos os setores econômicos pesquisados no levantamento 
da Serasa Experian apresentaram queda na demanda por crédito em 2016, com a Indústria 
à frente, com declínio de 5%, seguida por Comércio (-3,6%) e Serviços (-0,1%). Entre as 
regiões, houve alta apenas na Região Sul, com acréscimo de 0,8% na demanda por crédito 

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/credito/
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no ano passado. O Norte apresentou a maior contração de 5,6%, seguido por Centro-Oeste 
(-2,3%); Nordeste (-2,4%) e Sudeste (-1,2%) (EXAME, 23/01/2017).

Brasil fecha 1,32 milhões de vagas de trabalho em 2016 

O Brasil perdeu 1,32 milhão de postos de trabalho em 2016, sob os efeitos da forte recessão 
econômica, e registrou o segundo pior resultado da série histórica iniciada em 1992, de 
acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo 
Ministério do Trabalho. Considerando apenas dezembro, houve o fechamento líquido de 
462.366 mil vagas. A perda de vagas formais no ano passado só não foi pior do que a de 
2015, quando a economia encolheu 3,8% e foram eliminadas 1,542 milhão de vagas. Todos 
os setores reduziram vagas no ano passado, com destaque para Serviços (-390.109 postos), 
Construção civil (-358.679) e Indústria da transformação (-322.526). No recorte estadual, as 
maiores reduções de postos de trabalho foram registradas em São Paulo (-395.288), Rio de 
Janeiro (-237.361) e Minas Gerais (-117.943). Roraima foi o único estado brasileiro a ter resul-
tado positivo, com a abertura de 84 vagas (EXAME, 20/01/2017). 

Bahia totalizou saldo negativo de 16.272 postos de trabalho 
em dezembro de 2016

As informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sistematizadas 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), referentes ao mês 
de dezembro de 2016, apontam que a Bahia totalizou um saldo negativo de 16.272 postos 
de trabalho com carteira assinada. O resultado expressa a diferença entre o total de 35.530 
admissões e 51.802 desligamentos. O saldo de dezembro situou-se em um patamar superior 
ao contabilizado em igual mês do ano anterior (-18.968 postos), mas manteve o resultado 
negativo já exibido nos outros meses de dezembro da série histórica (2006-2016). O saldo 
negativo de 67.291 postos de trabalho celetista do ano de 2016 revela a diferença entre o 
total de 580.820 admissões e 648.111 desligamentos, com ajustes das declarações fora do 
prazo (SEI, 20/01/2017).

Taxa de desocupação foi a maior desde 2012

No 4º trimestre móvel de 2016, a taxa de desocupação para o Brasil (12,0%) mostrou esta-
bilidade em relação ao 3º tri móvel de 2016 (11,8%) e cresceu 3,1 pontos percentuais (p.p.) 
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frente ao 4º trimestre móvel de 2015 (9,0%). Foi a maior taxa da série, iniciada em 2012. A 
população desocupada no Brasil (12,3 milhões de pessoas) apresentou crescimento de 2,7% 
frente ao trimestre de julho a setembro de 2016 (12,0 milhões) e aumentou 36,0% (ou mais 
3,3 milhões de pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2015 (IBGE, 31/01/2017).

Confiança do empresário industrial voltou a crescer em 
janeiro de 2017

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) iniciou o ano com crescimento. Após 
registrar queda nos três meses anteriores, o ICEI aumentou 2,1 pontos na passagem de 
dezembro de 2016 para janeiro de 2017. Com o aumento, o índice passou a registrar 50,1 
pontos, praticamente sobre a linha divisória que separa confiança de falta de confiança dos 
empresários. O ICEI de janeiro de 2017 é 13,6 pontos superior ao registrado no mesmo mês 
de 2016. O aumento no índice de confiança deve-se à melhora das perspectivas dos empre-
sários. O índice de expectativas, um dos componentes do ICEI, registrou crescimento de 3,1 
pontos na comparação mensal. As expectativas com relação a economia brasileira, que eram 
pessimistas em dezembro, tornaram-se neutras; já as perspectivas com relação à empresa 
tornaram-se mais positivas, com o índice crescendo 2,6 pontos. O índice de condições atuais, 
por sua vez, variou 0,5 ponto, dentro da margem de erro do índice. O índice, de 41,2 pontos, 
permanece abaixo da linha divisória, refletindo a continuidade de piora nas condições atuais 
(CNI, 18/01/2017).

Aumento da confiança do consumidor 

O ano começou com a confiança do consumidor brasileiro em alta diante da melhora das 
expectativas com a situação presente depois de atingir em dezembro o nível mais baixo 
desde que o presidente Michel Temer assumiu formalmente a presidência do país, segundo 
dados da Fundação Getúlio Vargas. Em janeiro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) 
subiu 6,2 pontos e atingiu 79,3 pontos, após terminar 2016 com duas quedas consecutivas. 
Em dezembro de 2016, o indicador chegou a 73,1 pontos, menor nível desde junho passado. 
Segundo a FGV, o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 2,9 pontos, para 68,1 pontos. Já o 
Índice de Expectativas (IE) subiu 8,3 pontos, para 88,1 pontos (REUTERS, 25/01/2017).
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Confiança do comércio no Brasil sobe em janeiro para o 
maior nível desde outubro

A avaliação sobre a situação atual melhorou no início do ano e o Índice de Confiança do 
Comércio (Icom) do Brasil atingiu em janeiro o maior nível desde outubro passado, de acordo 
com dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O Icom apresentou alta de 0,6% 
e foi a 78,9 pontos, maior patamar desde a marca de 79,8 em outubro de 2016. O destaque 
para o resultado foi o Índice da Situação Atual (ISA), que avançou 1,2 ponto e atingiu 68,8 
pontos, máxima desde outubro. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,1 ponto, para 89,9 
pontos. Segundo a FGV, a maior contribuição para o resultado do ISA foi o grau de satisfação 
com o volume de demanda atual. Já o quesito que mede a situação dos negócios nos seis 
meses seguintes pressionou o IE. O avanço acompanha a retomada da confiança do consu-
midor medida pela FGV, que voltou a subir em janeiro após dois meses de queda (REUTERS, 
27/01/2017).

Arrecadação de impostos e contribuições fechou 2016 em 
queda

A arrecadação de impostos e contribuições federais chegou a R$ 127,607 bilhões em 
dezembro e somou R$ 1,289 trilhões no período de janeiro a dezembro de 2016. Os dados 
foram divulgados pela Receita Federal. Na comparação com dezembro de 2015, houve queda 
real (descontada a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA) de 1,19%. Levando em conta o período anual, a cobrança também caiu, registrando 
um recuo real de 2,97% em relação ao ano de 2015. O recolhimento das receitas federais 
brasileiras tem registrado sucessivas quedas devido à contração da atividade econômica. Os 
meses de outubro e novembro do ano passado foram exceções, com crescimento real impul-
sionado pelo programa de regularização de ativos, também conhecido como repatriação. Ao 
todo, o programa arrecadou R$ 46,8 bilhões em recursos (AGÊNCIA BRASIL, 27/01/2017). 

Déficit previdenciário cresceu em 2016 e é o maior desde 
1995 

O déficit previdenciário atingiu seu pior patamar desde 1995, quando começou a série histó-
rica, e fechou 2016 em R$ 149,73 bilhões – um aumento de 74,5% em relação ao valor regis-
trado no ano anterior, de R$ 85,81 bilhões. Os cálculos divulgados pelo governo mostram 
que o atual rombo representa 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2015, o índice era 
de 1,5%. De acordo com o Ministério da Fazenda, em 2016, as despesas previdenciárias 
somaram R$ 507,9 bilhões, o equivalente a 8,2% do PIB. As receitas totalizaram R$ 358,1 
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ou 5,8% do PIB. O rombo real da Previdência, descontada a inflação, foi R$ 151,9 bilhões. A 
Previdência urbana apresentou déficit de R$ 46,3 bilhões no ano passado, o que representa 
0,7% do PIB. O número já desconta a compensação da desoneração da folha. A Previdência 
rural teve um saldo negativo de R$ 103,4 bilhões, ou 1,7% do PIB. A expectativa para 2017 
é de que ocorra um novo aumento do déficit previdenciário (AGÊNCIA BRASIL, 26/01/2017).

Diminuiu os gastos de brasileiros no exterior em 2016 

Os gastos de turistas brasileiros no exterior caíram 16,5% em 2016 na comparação com 2015. 
Os dados foram divulgados pelo Banco Central (BC). A redução foi US$ 17,357 bilhões para 
US$ 14,497 bilhões. As receitas com viagens de estrangeiros ao Brasil, por sua vez, aumen-
taram de US$ 5,844 bilhões em 2015 para US$ 6 bilhões em 2016, um crescimento de 3%. A 
alta ocorreu no ano em que o Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas, atraindo turistas de várias 
partes do mundo. No mês de dezembro, em que parte da população tira férias, os gastos de 
brasileiros com viagens internacionais aumentaram em relação ao mesmo período de 2015. 
A elevação foi R$ 1,245 bilhão para R$ 1,392 bilhão, o equivalente a 11,8%. Os gastos de 
turistas estrangeiros no país passaram de US$ 592 milhões, em dezembro de 2015, para US$ 
451 milhões em igual mês de 2016. Houve queda, portanto, de 23,8%. A conta de viagens 
internacionais encerrou o ano passado com déficit, negativa em US$ 8,473 bilhões. No mês 
de dezembro, a conta teve déficit de US$ 941 milhões. Em 2016, as transações correntes 
registraram déficit de US$ 23,5 bilhões (AGENCIA BRASIL, 24/01/2017).

Dívida Pública Federal encerrou 2016 dentro da meta do 
governo 

A Dívida Pública Federal, que inclui o endividamento interno e externo, encerrou 2016 em R$ 
3,113 trilhões, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional. O resultado está dentro da 
margem estimada pelo Plano de Financiamento Anual (PAF) para 2016, que projetou a dívida 
entre R$ 3,1 trilhões e R$ 3,3 trilhões. Em 2015, a dívida pública federal encerrou o ano em 
R$ 2,793 trilhões. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna, em circulação no mercado 
nacional, teve seu estoque elevado ao passar de R$ 2,650 trilhões para R$ 2,986 trilhões. 
Por sua vez, o estoque da Dívida Pública Federal externa recuou de R$ 142,8 bilhões para R$ 
126,5 bilhões (EXAME, 25/01/2017).

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/tesouro-nacional/
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ECONOMIA INTERNACIONAL

Desaceleração do crescimento dos EUA

O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado no quarto 
trimestre uma vez que a queda nos embarques de soja pesou sobre as exportações, mas os 
gastos estáveis do consumidor e o aumento do investimento empresarial sugerem que a 
economia continuará a crescer. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa anual de 
1,9%, informou o Departamento de Comércio em sua primeira estimativa do PIB do quarto 
trimestre. A leitura representou uma forte desaceleração ante o ritmo de crescimento de 
3,5% registrado no terceiro trimestre. Como resultado, a economia cresceu apenas 1,6% 
em 2016, o ritmo mais fraco desde 2011. A expansão no primeiro semestre do ano foi preju-
dicada pelo petróleo barato e pelo dólar forte, que reduziu os lucros das empresas e pesou 
sobre o investimento empresarial. No quarto trimestre, as exportações caíram a uma taxa 
de 4,3%, revertendo o crescimento de 10% do terceiro trimestre. Os gastos do consumidor, 
que representam mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 2,5% 
no quarto trimestre, ante 3,0% no terceiro. Com a demanda doméstica aumentando, as 
empresas continuaram a aumentar os estoques. Elas acumularam estoques a um valor de 
48,7 bilhões de dólares no último trimestre do ano passado, contra 7,1 bilhões no terceiro 
trimestre. Os estoques colaboraram com 1 ponto percentual ao crescimento do PIB, o dobro 
da contribuição no terceiro trimestre. O investimento empresarial aumentou, com os gastos 
em equipamentos avançando a uma taxa de 3,1% após quatro quedas trimestrais seguidas. 
O ganho reflete aumento na exploração de gás e petróleo, em linha com a alta dos preços do 
petróleo (REUTERS, 27/01/2017).

Produção de petróleo da Opep recuou em dezembro

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sinalizou uma redução do exce-
dente de oferta em 2017, com o volume produzido pelos grupos, caindo ante um pico em 
novembro e com produtores de fora do cartel mostrando sinais positivos de adesão ao 
acordo para redução da produção, o primeiro do gênero desde 2001. Em relatório mensal, a 
Opep informou que sua produção, excluindo a da Indonésia, somou 33,085 milhões de barris 
por dia (bpd) em dezembro, tendo como base dados coletados de fontes secundárias, uma 
redução de 221 mil bpd na comparação com novembro. O volume de novembro havia sido o 
maior desde pelo menos 2008 (EXAME, 18/01/2017). 

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/opep/
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FMI manteve expectativas inalteradas para o crescimento 
do PIB global 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve suas expectativas inalteradas para o cresci-
mento do PIB global deste e do próximo ano. Assim, para 2017 e 2018, são esperadas altas 
de 3,4% e de 3,6%, respectivamente. Apesar das projeções para a atividade agregada terem 
permanecido constantes, houve revisão altista para o PIB das economias desenvolvidas, de 
1,8% para 1,9% para este ano e de 1,8% para 2,0% para o próximo ano. O movimento foi expli-
cado principalmente pela expectativa de maior crescimento do PIB do Reino Unido em 2017, 
em função do desempenho mais favorável da economia local em 2016. Além disso, espera-se 
maior expansão do PIB dos Estados Unidos em 2018, diante da possibilidade de concessão de 
estímulos fiscais do novo governo. Em contrapartida, as economias emergentes tiveram sua 
projeção de 2017 levemente revista para baixo, de 4,6% para 4,5%, enquanto a expectativa de 
elevação desse indicador em 2018 foi mantida em 4,8%. Merecem destaque as alterações de 
0,3 p.p. para cima do PIB chinês deste ano, para 6,5%, refletindo a perspectiva de continuidade 
das políticas econômicas impulsionando a atividade (ECONOMIA EM DIA, 18/01/2017). 

Avanço na produção industrial americana

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,8% em dezembro de 2016, depois de 
recuar 0,7% um mês antes. Os dados foram apresentados pelo Federal Reserve (Fed, banco 
central americano). No último mês de 2016, a produção da Indústria de transformação apre-
sentou alta de 0,2% e a do setor de Serviços essenciais aumentou 6,6%, o maior avanço 
desde dezembro de 1989. A produção das minas teve estabilidade. O Fed apontou ainda 
que a utilização da capacidade pelo setor industrial cresceu 0,6 ponto percentual entre 
novembro e dezembro, para 75,5%, mas a taxa ainda está 4,5 pontos abaixo da média de 
longo prazo (VALOR, 18/01/2017).

Alta no índice de preços ao consumidor nos EUA

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos registrou alta de 0,3% em dezembro 
de 2016, acima da taxa apurada um mês antes, de 0,2%. Em 2016, a inflação foi de 2,1%, 
após elevação de 0,7% em 2015 e de 0,8% em 2014. Os preços dos alimentos registraram 
variação nula no último mês do ano, mesma marca desde julho, e os preços da energia 
subiram 1,5%, seguindo alta de 1,2% em novembro. Sem alimentos e energia, o índice de 
preços aumentou 0,2%, repetindo a taxa de novembro, e teve elevação de 2,2% em 2016 
(VALOR, 18/01/2017).
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Economia chinesa teve o menor crescimento em 26 anos

A economia chinesa teve expansão de 6,7% em 2016, a menor taxa de crescimento em 26 
anos, mas dentro da meta do governo, de 6,5%. Apenas no quarto trimestre de 2016, o 
Produto Interno Bruto (PIB) da China avançou a uma taxa anualizada de 6,8%, após aumentar 
6,7% no trimestre antecedente, no mesmo tipo de comparação.  O PIB somou 74,41 trilhões 
de yuans, ou US$ 10,8 trilhões, em 2016, com o setor de serviços respondendo por 51,6% do 
total, conforme relatório apresentado pelo Departamento Nacional de Estatísticas do país. 
A agência chinesa Xinhua reportou que outros dados econômicos importantes mostraram 
desaceleração em 2016 - a produção industrial aumentou 6%, após elevação de 6,1% em 
2015, e os investimentos urbanos em ativos fixos tiveram alta de 8,1%, seguindo incre-
mento de 10%. E as vendas no varejo subiram 10,4%, menos do que os 10,7% apurados em 
2015 (VALOR, 20/01/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 27 de 
janeiro, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu 4,80% para 4,70%. Para 2018, a 
previsão permaneceu em 4,50%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, 
o mercado financeiro manteve a expectativa para crescimento 0,50%. Em 2018, a estima-
tiva de crescimento também permaneceu em 2,20%. As expectativas do mercado, para a 
segunda quinzena de janeiro 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 jan. 27 jan. Comportamento 13 jan. 27 jan. Comportamento

IPCA (%) 4,80 4,70 ▼ 4,50 4,50 =
IGP-M (%) 5,35 5,31 ▼ 4,80 4,70 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,36 3,33 ▼ 3,45 3,45 =
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 9,75 9,50 ▼ 9,50 9,00 ▼
PIB (% do crescimento) 0,50 0,50 = 2,20 2,20 =
Produção Industrial (% do crescimento) 1,00 1,00 = 2,10 2,10 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -26,25 -26,50 ▼                                                                    -35,00 -35,10 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 46,00 45,10 ▼ 40,75 40,75 =
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 70,00 70,00 = 71,10 71,93 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 27/1/2016.
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