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INTRODUÇÃO

Na segunda quinzena de maio, os destaques da conjuntura nacional foram: Copom reduz 
taxa Selic; queda no IGP-M; criação de vagas de emprego formal; avanço da taxa de subutili-
zação da força de trabalho e da taxa de desemprego; melhora da confiança dos consumidores 
e da indústria; acomodação da confiança do comércio; queda da confiança da construção; 
queda nas taxas de juros das operações de crédito; crescimento da arrecadação; melhora no 
superávit primário. Na economia internacional os destaques foram: crescimento do PIB dos 
EUA; queda nos pedidos de seguro-desemprego nos EUA; baixo crescimento na economia da 
Grã-Bretanha; crescimento da economia alemã.

Copom mantém ritmo e corta juros em um ponto percentual

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a taxa básica de juros em 
1 ponto percentual, de 11,25% para 10,25%. A decisão foi por unanimidade e sem viés. 
Foi o sexto corte seguido da Selic, mas o segundo nesse patamar, levando a taxa para seu 
menor nível em 3 anos. Para o Copom, o conjunto dos indicadores de atividade econômica 
divulgados desde a última reunião permanece compatível com estabilização da economia 
brasileira no curto prazo e recuperação gradual ao longo do ano. A manutenção, por tempo 
prolongado, de níveis de incerteza elevados sobre a evolução do processo de reformas e 
ajustes na economia pode ter impacto negativo sobre a atividade econômica. O comporta-
mento da inflação permanece favorável, com desinflação difundida inclusive nos compo-
nentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. O fator de risco principal é 
o aumento de incerteza sobre a velocidade do processo de reformas e ajustes na economia 
(EXAME, 31/05/2017).
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Queda no IGP-M de maio

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) recuou 0,93% em maio, depois de fechar abril com 
queda de 1,10% e mais uma vez influenciado pelos preços no atacado, informou a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos 
preços no atacado e responde por 60% do indicador geral, caiu 1,56% neste mês, após 
retroceder 1,77% em abril. Dentro do IPA, um dos destaques foi o subgrupo alimentos in 
natura, cujos preços caíram 1,06% em maio, após alta de 5,13% no mês passado. A FGV 
informou ainda que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com peso de 30% no IGP-M, 
desacelerou a alta a 0,29% em maio, depois de ter avançado 0,33% no mês anterior. A prin-
cipal contribuição partiu do grupo Alimentação, cujos preços recuaram 0,13%, contra alta de 
0,90%, no período. Em maio, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,13%, 
após queda de 0,08% em abril (REUTERS, 30/05/2017).

Quase 60 mil vagas de emprego formal foram criadas em 
abril 

O Brasil abriu 59.856 vagas de emprego formal em abril, de acordo com dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho. O resultado 
decorre de 1,141 milhão de admissões e 1,081 milhão de demissões. Esse foi o primeiro resul-
tado positivo para o mês desde 2014, quando foram abertas 105 mil vagas. Nos quatro primeiros 
meses de 2017, há perda de 933 postos de trabalho com carteira assinada. Em 12 meses, há um 
fechamento de 969.896 vagas. Apenas no setor de construção civil houve aumento do desem-
prego em abril, com 1.760 demissões líquidas no mês. No setor de serviços, foram abertos 
24.712 postos de trabalho em abril, seguido pela agropecuária, com saldo positivo de 14.648 
vagas. Na indústria de transformação foram criadas 13.689 vagas, enquanto o comércio ganhou 
5.327 empregos. Na administração pública, houve criação de 2.287 postos de trabalho. Por fim, 
o setor de extração mineral abriu 263 vagas. O saldo positivo de 59.856 vagas de emprego 
formal em abril se concentrou no Centro-Sul do País. A Região Sudeste registrou a abertura 
de 46.039 postos de trabalho no mês passado, seguido pelo Centro-Oeste, com 10.538 vagas 
criadas. Na Região Sul, houve um saldo positivo de 5.537 empregos. Já na Região Norte, houve 
um fechamento de 1.139 vagas em abril, enquanto no Nordeste o saldo foi negativo em 1.119 
vagas. Na Bahia, houve saldo positivo de 7.192 postos de trabalho (ESTADÃO, 16/05/2017).

Avanço na taxa de subutilização da força de trabalho

No 1º trimestre de 2017, a taxa composta da subutilização da força de trabalho (que agrega 
os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas e os que fazem parte da força 
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de trabalho potencial) ficou em 24,1%, o que representa 26,5 milhões de pessoas. No 4º 
trimestre de 2016, para Brasil, essa taxa foi de 22,2% e, no 1º trimestre de 2016, de 19,3%. 
A taxa combinada de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas e desocupação 
(pessoas ocupadas com uma jornada de menos de 40 horas semanais, mas que gostariam 
de trabalhar em um período maior, somadas às pessoas desocupadas) foi de 18,8%, o que 
representa 5,3 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas traba-
lhadas e 14,2 milhões de desocupados. No 4º trimestre de 2016, para Brasil, essa taxa foi 
de 17,2% e, no 1º trimestre de 2016, de 15,0%. A taxa combinada da desocupação e da 
força de trabalho potencial, que abrange os desocupados e as pessoas que gostariam de 
trabalhar, mas não procuraram trabalho, ou que procuraram, mas não estavam disponíveis 
para trabalhar (força de trabalho potencial), foi de 19,3%, o que representa 21,3 milhões de 
pessoas. No 4º trimestre de 2016, para Brasil, essa taxa foi de 17,4% e, no 1º trimestre de 
2016, de 15,4%. A taxa de desocupação (13,7% no Brasil) subiu em todas as grandes regiões 
no 1º trimestre de 2017 em relação ao 4º trimestre de 2016: Norte (de 12,7% para 14,2%), 
Nordeste (de 14,4% para 16,3%), Sudeste (de 12,3% para 14,2%), Sul (de 7,7% para 9,3%) 
e Centro-Oeste (de 10,9% para 12,0%). A Região Nordeste permanece registrando a maior 
taxa de desocupação dentre todas as regiões. O rendimento médio real habitual dos traba-
lhadores ficou acima da média do Brasil (R$ 2.110) nas regiões Sudeste (R$ 2.425), Centro-
-Oeste (2.355) e Sul (R$ 2.281), enquanto Nordeste (R$ 1.449) e Norte (R$ 1.602) ficaram 
abaixo da média (IBGE, 18/05/2017).

Melhora da confiança dos consumidores

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getúlio Vargas avançou 2,0 pontos 
em maio, para 84,2 pontos, acumulando uma alta de 11,1 pontos em 2017. Em maio, a 
percepção dos consumidores quanto à situação atual permaneceu relativamente estável, 
enquanto que, em relação ao futuro, houve melhora das expectativas. O Índice da Situação 
Atual (ISA) caiu 0,3 ponto, para 70,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) avançou 
3,5 pontos, atingindo 94,6 pontos. Quanto à situação financeira das famílias, o indicador 
de situação financeira atual apresentou um recuo de 1,3 ponto, o maior desde dezembro 
de 2016 (-4,6), atingindo 64,1 pontos. Apesar do nível de satisfação dos consumidores em 
relação à situação financeira familiar ainda esteja baixo e em queda há dois meses, as expec-
tativas em relação aos próximos meses voltou a melhorar e atinge 95,5 pontos, o maior nível 
desde outubro de 2014 (96,4). Com melhores perspectivas sobre as finanças familiares, os 
consumidores também responderam de forma mais favorável o quesito que mede o ímpeto 
por compras de bens duráveis, que exerceu a maior influência sobre o ICC no mês, com alta 
de 7,4 pontos, para 78,5 pontos, recuperando a queda de 7,2 pontos apresentada no mês 
anterior (FGV/IBRE, 24/05/2017).
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Acomodação da confiança do Comércio

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas recuou 0,5 ponto em 
maio, ao passar de 89,1 para 88,6 pontos. O resultado ocorre após cinco altas consecutivas 
em que o ICOM acumulou alta de 11,1 pontos. A queda do ICOM em maio ocorreu em 6 dos 
13 segmentos pesquisados e foi determinada pela piora no Índice de Expectativas (IE-COM), 
que caiu 1,0 ponto no mês, para 94,8 pontos, enquanto isso o Índice de Situação Atual (ISA-
COM) ficou estável em 82,9 pontos. A maior contribuição para a queda do IE-COM no mês foi 
dada pelo quesito que mede o otimismo com a situação dos negócios nos seis meses a frente, 
que recuou 1,1 ponto em relação ao mês anterior, para 94,3 pontos. Nota-se recentemente 
uma melhora de humor nos segmentos relacionados às vendas a prazo, um possível reflexo 
da tendência de queda dos juros e liberação de recursos do FGTS (FGV/IBRE, 25/05/2017).

Queda da confiança da Construção em maio

O Índice de Confiança da Construção (ICST) da Fundação Getulio Vargas recuou 2,5 pontos 
em maio, para 74,0 pontos, considerando-se dados ajustados sazonalmente. Com o resul-
tado, o índice devolve os discretos ganhos dos últimos meses, retornando ao nível de oito 
meses atrás (74,2 pontos em setembro passado).  A forte queda do ICST em maio decorreu 
da piora da avaliação das empresas em relação ao momento atual e das expectativas quanto 
ao futuro próximo. O Índice de Expectativas (IE-CST) caiu 3,0 pontos, para 84,6 pontos, com 
queda nos dois quesitos que o compõem. Destaque para o indicador que mede o otimismo 
com a situação dos negócios nos seis meses seguintes, que variou -3,8 pontos, para 85,6 
pontos, o menor nível desde janeiro de 2017 (85,3 pontos). O Índice de Situação Atual (ISA-
CST) recuou 2,0 pontos, para 63,7 pontos, devolvendo a alta de 2,9 pontos do mês anterior. 
Ambos os indicadores que compõem o subíndice recuaram, com destaque para o que mede 
situação dos negócios corrente, que caiu 2,2 pontos, para 64,6 pontos. O Nível de Utilização 
da Capacidade (NUCI) do setor recuou 0,7 p.p. em maio, alcançando 62,1%, o menor da série. 
A avaliação dominante entre as empresas é que o quadro está melhor do que no ano passado, 
mas ainda não mostra dinamismo para uma possível recuperação. A percepção em relação 
à situação corrente vem oscilando em patamares muito baixos, levando a uma calibragem 
para baixo de expectativas (FGV/IBRE, 26/05/2017).

Confiança da Indústria atinge o maior nível em mais de 3 
anos

A confiança da indústria brasileira continuou melhorando em maio e atingiu o maior nível 
em mais de três anos com melhora nas expectativas dos agentes econômicos, mas ainda 
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havia insatisfação com o momento atual e a elevada capacidade ociosa do setor. O Índice 
da Confiança da Indústria (ICI) teve alta de 1,1 ponto em maio, indo a 92,3 pontos, informou 
a Fundação Getulio Vargas (FGV), maior nível desde abril de 2014 (97 pontos). O Índice de 
Expectativas (IE) teve alta de 1,3 ponto, para 95,7 pontos, também o maior nível desde abril 
de 2014 (96,9 pontos), com a evolução da produção. O indicador de produção prevista para 
os três meses seguintes subiu 5,8 pontos, para 99,0 pontos. Também houve aumento da 
proporção de empresas prevendo produção maior. Já o Índice da Situação Atual (ISA) subiu 
apenas 0,7 ponto, para 89,0 pontos, enquanto que o Nível de Utilização da Capacidade Insta-
lada permaneceu estável em 74,7%. O resultado final do ICI ficou um pouco abaixo do que 
sua prévia, que havia apontado alta de 1,2 ponto em maio (REUTERS, 29/05/2017).

Taxas de juros das operações de crédito têm maior queda 
mensal na série histórica

Com as novas regras do rotativo do cartão e as recentes reduções na taxa Selic, os juros 
das operações de crédito experimentaram o maior recuo mensal na série do Banco Central: 
a taxa média total caiu 1,9 ponto percentual (p.p.) e a taxa média para as operações com 
recursos livres recuou 3,4 p.p. De acordo com o Departamento Econômico do Banco Central, 
as reduções recentes da taxa Selic foram um dos principais fatores. Já o recuo da taxa de 
juros do cartão de crédito rotativo é resultado da medida que limitou o rotativo a 30 dias. 
Após esse prazo, o cliente precisa liquidar o saldo devedor, com recursos próprios ou obtidos 
junto a instituições financeiras, em condições mais vantajosas e com número de parcelas 
definido. Os juros no rotativo do cartão de crédito para clientes regulares – que pagam pelo 
menos o valor mínimo da fatura – caiu de 431,1% ao ano em março para 296,1% ao ano em 
abril, redução de 135 pontos percentuais (BACEN, 25/05/2017).

Arrecadação volta a crescer e chega a R$118,047 bi em abril

O governo federal arrecadou 118,047 bilhões de reais em abril, alta real de 2,27% sobre 
igual mês de 2016, voltando a apresentar crescimento, mas novamente por conta do salto 
observado com royalties de petróleo. Esse movimento, que já havia acontecido em janeiro 
e fevereiro, acabou compensando a fraqueza na arrecadação de receitas administradas pela 
Receita Federal, que caiu 1,3% ante um ano antes, a 112,469 bilhões de reais. Por outro 
lado, as receitas administradas por outros órgãos avançaram expressivos 278,30%, a 5,578 
bilhões de reais, impulsionadas pelo aumento no recebimento de royalties. Nos quatro 
primeiros meses do ano, a arrecadação chegou a 446,791 bilhões de reais, acréscimo real de 
0,65% sobre igual período do ano passado. Em abril, as receitas administradas pela Receita 
Federal foram negativamente afetadas principalmente pela arrecadação com Imposto de 
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Renda Pessoa Jurídica/Contribuição Social Sobre Lucro Líquido, que sofreu um tombo de 
15,63% comparado a igual mês de 2016, a 18,867 bilhões de reais. Também pesaram na 
conta as retrações observadas com Cofins/Pis-Pasep (-3,08%, a 21,872 bilhões de reais) 
e Imposto de Renda Retido na Fonte-Rendimentos de Capital (-9,60%, a 3,761 bilhões de 
reais). De olho no fraco desempenho da arrecadação, rescaldo da intensa recessão pela qual 
passou o país, o governo editou uma série de medidas provisórias recentemente abrindo 
o caminho para levantar receitas extraordinárias e, com isso, liberar parte do contingen-
ciamento anunciado como necessário para cumprimento da meta fiscal. Neste ano, a meta 
do governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência Social) é de um déficit primário 
de 139 bilhões de reais, quarto rombo consecutivo nas contas públicas do Brasil (REUTERS, 
25/05/2017).

Brasil tem melhor superávit primário para abril desde 2015

O setor público consolidado brasileiro registrou superávit primário de 12,908 bilhões de 
reais em abril, melhor resultado para o mês desde 2015, diante do forte corte promovido 
nas despesas pelo governo federal. Segundo o Banco Central, o governo central (governo 
federal, BC e INSS) conseguiu registrar saldo positivo de 11,451 bilhões de reais em abril na 
economia feita para pagamento de juros da dívida pública. Ao mesmo tempo, os governos 
regionais (Estados e municípios) ficaram no azul em 867 milhões de reais e as empresas 
estatais em 590 milhões de reais. Nos quatro primeiros meses do ano, o setor público 
acumula superávit primário de 15,106 bilhões de reais, acima dos 4,411 bilhões de reais 
de igual período de 2016. Em 12 meses, contudo, o déficit primário é de 2,29% do Produto 
Interno Bruto (PIB), a 145,096 bilhões de reais (REUTERS, 26/05/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

PIB dos EUA é revisado para cima e sobe 1,2% no 1° trimestre

O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou menos do que anteriormente 
relatado no primeiro trimestre, mas a fraqueza provavelmente foi um desvio em meio a um 
mercado de trabalho forte que está próximo do pleno emprego. O Produto Interno Bruto 
cresceu a uma taxa anual de 1,2%, em vez do ritmo de 0,7% relatado no mês passado, disse 
o Departamento de Comércio em sua segunda estimativa. Esse foi o desempenho mais fraco 
desde o primeiro trimestre de 2016 e segue uma taxa de expansão de 2,1% no quarto trimestre. 
O governo revisou a estimativa inicial do crescimento dos gastos do consumidor, mas disse 
que o investimento em estoques foi muito menor do que o relatado anteriormente. O PIB nos 
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primeiros três meses do ano tende a ser menor por causa das dificuldades com o cálculo de 
dados que o governo reconheceu que está trabalhando para resolver. O crescimento dos gastos 
de consumo, que representa mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, cresceu a uma 
taxa de 0,6%, ante 0,3% registrado anteriormente, ritmo mais lento desde o quarto trimestre 
de 2009, após crescimento robusto de 3,5% no quarto trimestre (REUTERS, 26/05/2017).

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, 11/05/2017).

Economia da Grã-Bretanha cresce menos que o esperado 
no 1º trimestre

A economia da Grã-Bretanha desacelerou de forma mais acentuada do que o esperado no 
início de 2017, já que o aumento da inflação desde o voto pelo Brexit atingiu os consumi-
dores e a libra mais fraca não conseguiu impulsionar as exportações, segundo dados oficiais, 
duas semanas antes das eleições. A Grã-Bretanha foi uma das principais economias de cres-
cimento mais rápido do mundo em 2016, uma vez que desprezou o choque inicial da votação 
de junho passado para deixar a União Europeia e o emprego atingiu máxima recorde. No 
primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) expandiu na taxa mais lenta em 
um ano, de apenas 0,2% em comparação com os três meses anteriores, informou o Escri-
tório Britânico de Estatísticas Nacionais. Na comparação com o primeiro trimestre de 2016, 
a expansão foi de 2,0% (REUTERS, 24/05/2017).

Exportações, consumidores e construção impulsionam 
crescimento da Alemanha no 1º trimestre

A economia da Alemanha acelerou no primeiro trimestre ajudada pelas exportações fortes, 
aumento da construção e gastos mais altos de famílias e do governo. A maior economia da 
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Europa cresceu 0,6% no primeiro trimestre sobre o trimestre anterior, contra 0,4% nos 
últimos três meses do ano passado, informou a Agência Federal de Estatísticas, confirmando 
a leitura preliminar. A agência de estatísticas informou que as exportações subiram 1,3% e 
as importações avançaram 0,4%, o que significa que a balança comercial acrescentou 0,4 
ponto percentual ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O investimento em cons-
trução saltou 2,3%, aumento mais forte em três anos. O crescimento da população, melhora 
da segurança no trabalho e juros em mínima recorde estão alimentando um boom da cons-
trução. Já o investimento em maquinário e equipamentos subiu 1,2%, em um sinal de que as 
empresas estão buscando se expandir apesar dos riscos políticos. Os consumidores alemães 
estão por sua vez se beneficiando do emprego em máxima recorde, alta dos salários reais 
e baixos custos de empréstimos, com os gastos das famílias contribuindo com 0,2 ponto 
percentual para o PIB. Já os gastos do Estado subiram 0,4% (REUTERS, 23/05/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 26 de 
maio, a mediana das projeções do IPCA para 2017 aumentou de 3,93% para 3,95%. Para 
2018, a previsão passou de 4,36% para 4,40%. Em relação ao comportamento do PIB no 
ano corrente, o mercado financeiro reduziu a expectativa de 0,50% para 0,49%. Em 2018, 
a estimativa de crescimento caiu de 2,50% para 2,48%. As expectativas do mercado, para 
a segunda quinzena de maio 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

12 maio 26 maio Comportamento 12 maio 26 maio Comportamento

IPCA (%) 3,93 3,95 ▲ 4,36 4,40 ▲
IGP-M (%) 2,20 2,14 ▼ 4,50 4,50 =
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,18 3,19 ▲ 3,33 3,33 =
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 8,50 8,50 = 8,50 8,50 =
PIB (% do crescimento) 0,50 0,49 ▼ 2,50 2,48 ▼
Produção Industrial (% do crescimento) 1,25 1,30 ▲ 2,50 2,50 =
Conta Corrente (US$ bilhões) -24,66 -23,00 ▲ -37,00 -36,95 ▲
Balança Comercial (US$ bilhões) 55,15 56,20 ▲ 42,99 43,12 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 78,50 79,00 ▲ 75,00 78,75 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 26/5/2017.
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