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INTRODUÇÃO

A conjuntura econômica nacional apresentou como destaques na 
segunda quinzena de março: o recuo na previsão da projeção para 
2017 e no indicador de atividade do Banco Central; queda nas vendas 
do varejo e no volume de serviços; redução das vendas de material 
de construção; saldo positivo na criação de vagas de empregos; 
aumento da taxa de desemprego; melhora no nível de confiança do 
consumidor; déficit para meta fiscal; melhora na arrecadação. E na 
conjuntura internacional destacam-se: crescimento na atividade das 
empresas na zona do euro; Opep avalia prorrogar cortes de produção; 
Japão mantém política monetária; China eleva juros de curto prazo 
para estabilizar iuan.

BC reduziu projeção de crescimento do PIB

O Banco Central (BC) reduziu a projeção para o crescimento da economia este ano. A esti-
mativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, foi ajustada de 0,8%, estimativa de dezembro, para 0,5%, de acordo 
com o Relatório de Inflação divulgado em Brasília, no site do BC. A projeção para a produção 
da agricultura é de aumento de 6,4% ante a estimativa anterior de 4%. No ano passado, 
houve recuo de 6,6%, o pior resultado já registrado. A estimativa para o desempenho da 
indústria foi revisada de crescimento 0,6% para recuo de 0,1%. Para o setor de serviços 
e comércio, a expectativa de crescimento passou de 0,4% para 0,1%. A projeção para a 
expansão do consumo das famílias foi revisada de 0,4% para 0,5%, após queda de 4,2% 
em 2016, pior resultado já anotado. O consumo do governo deve crescer 0,2%, em relação a 
projeção de 0,5% em dezembro, Os investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo – FBCF) 
deverão apresentar retração de 0,3%, ante projeção de crescimento de 0,3% em dezembro. 
As exportações e as importações de bens e serviços devem variar 2,4% e 3,5% em 2017, 
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diante de projeções respectivas de 2,2% e 4,1% no Relatório de Inflação de dezembro 
(AGÊNCIA BRASIL, 30/03/2017).

Prévia do PIB tem queda em janeiro

A atividade econômica do Brasil iniciou 2017 com um ritmo maior de contração do que o 
esperado, segundo dados do Banco Central, em um sinal de que recuperação da economia 
após dois anos de recessão ainda enfrenta obstáculos. O Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,26% 
em janeiro na comparação com dezembro, em dado dessazonalizado. No último mês do ano 
passado, o IBC-Br havia apresentado queda de 0,32% na comparação mensal, de acordo com 
dados revisados pelo BC após queda de 0,26% divulgada anteriormente. Na comparação 
com mesmo mês de 2016, o IBC-Br caiu 2,53%. No acumulado em 12 meses, houve queda de 
4,40%, sempre em números dessazonalizados (BANCO CENTRAL, 31/03/2017).

Vendas do varejo caíram em janeiro

O comércio varejista nacional iniciou o ano de 2017 com queda de 0,7% para o volume 
de vendas e -0,8% para receita nominal, ambas as taxas em relação a dezembro de 2016, 
na série ajustada sazonalmente. Quanto ao volume de vendas, o resultado é negativo pelo 
segundo mês consecutivo. Frente a janeiro de 2016, o varejo nacional recuou 7,0%, em 
termos de volume de vendas, 22ª taxa negativa consecutiva nessa comparação. O indicador 
acumulado dos últimos 12 meses, com queda de 5,9%, mantém sequência de taxas nega-
tivas desde maio de 2015 (-0,5%). Para esses mesmos indicadores, a receita nominal de 
vendas apresentou taxas de variação de -2,3% em relação a janeiro de 2016 e de 4,2% nos 
últimos 12 meses. O comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo as atividades 
de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, voltou a registrar resul-
tado negativo em relação ao mês anterior, na série ajustada sazonalmente, com variação de 
-0,2% para o volume de vendas e -0,9% para receita nominal de vendas. Em relação ao mês 
de janeiro do ano anterior, o comércio varejista ampliado apresentou queda de 4,8% para 
o volume de vendas e de 1,7% na receita nominal de vendas. No acumulado dos últimos 12 
meses as perdas foram de -7,9% e -0,4% para o volume de vendas e para a receita nominal 
de vendas, respectivamente. Com a divulgação de janeiro de 2017, o IBGE inicia série sobre 
o comércio varejista do país com base em 2014 e atualiza a amostra de informantes selecio-
nados a partir da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) 2014 (IBGE, 30/03/2017).
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Setor de serviços caiu frente a dezembro de 2016

No mês de janeiro de 2017, o setor de serviços apresentou recuo de 2,2% no volume de serviços 
prestados, frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após 
ter registrado crescimento de 0,7% em dezembro e de 0,0% em novembro. No confronto 
com igual mês do ano anterior, o setor apontou queda de 7,3%. Com esses resultados, a taxa 
acumulada no ano ficou em -7,3% e em 12 meses, -5,2%. A receita nominal em janeiro regis-
trou variação de -1,0% em relação a dezembro, na série livre de influências sazonais, e a 
variação ficou em -2,0%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A taxa acumulada 
no ano ficou em -2,0% e, em 12 meses, -0,2%. Os resultados regionais do setor de serviços, 
em janeiro, mostraram as maiores variações positivas de volume, em relação à dezembro, no 
Mato Grosso (31,1%), Alagoas (13,8%) e Piauí (12,6%). As maiores variações negativas foram 
observadas em Roraima e Amapá (ambas com -13,1%), Sergipe (-12,8%) e Maranhão (-8,1%). 
Na comparação com janeiro de 2016, as maiores variações positivas foram registradas em 
Alagoas (14,7%), Piauí (8,1%) e Ceará (2,6%). As maiores variações negativas foram regis-
tradas em Rondônia (-25,6%), Tocantins (-24,5%) e Amapá (-24,4%) (IBGE, 29/03/2017).

Setor de material de construção teve queda das vendas

O faturamento da indústria brasileira de materiais de construção recuou em fevereiro, em 
resultado ainda afetado por desemprego, dificuldades de crédito, juros elevados e incer-
teza política, informou a associação que representa o setor, Abramat. As vendas de fevereiro 
tiveram queda de 15% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto na comparação 
com janeiro houve baixa de 2,7% (REUTERS, 16/03/2017).

Brasil teve saldo positivo na criação de vagas de empregos 
em fevereiro

O número de empregos formais no Brasil teve saldo positivo de 35.612 vagas em fevereiro, 
apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 
Trabalho. Foi o primeiro crescimento do mercado de trabalho desde abril de 2015. Em feve-
reiro deste ano, foram 1.250.831 contratações contra 1.215.219 demissões. O país registrou 
38.315.069 trabalhadores com carteira assinada em fevereiro. Os números mostram recuperação 
em áreas importantes da economia, como a indústria de transformação e o setor de serviços. A 
indústria teve um saldo positivo de 3.949 vagas formais de trabalho e os serviços, 50.613. Em 
seguida, destacaram-se administração pública, com saldo de 8.280 vagas, e a agricultura, com 
6.201. Entre as cinco regiões do país, houve crescimento de postos de trabalho no Sul (35.422), 
Sudeste (24.188) e Centro-Oeste (15.740). No Sul e Centro-Oeste, o saldo foi positivo em todos 
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os estados. Nas regiões Norte e Nordeste, o número de dispensas superou o de contratações, 
com reduções de 2.730 vagas e 37.008, respectivamente. São Paulo foi o estado que teve o 
maior saldo de empregos em fevereiro (25.412), seguido de Santa Catarina (14.858), Rio Grande 
do Sul (10.602), Minas Gerais (9.025) e Goiás (6.849) (Ministério do Trabalho, 16/032017).

Aumento da taxa de desocupação no trimestre encerrado 
em fevereiro de 2017

A taxa de desocupação foi estimada em 13,2% no trimestre móvel encerrado em fevereiro 
de 2017, com altas de 1,3 ponto percentual frente ao trimestre móvel anterior (setembro a 
novembro de 2016 -11,9%) e de 2,9 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre móvel 
de 2016, quando a taxa foi estimada em 10,2%. Essa foi a maior taxa de desocupação da série 
histórica, iniciada em 2012. A população desocupada chegou a 13,5 milhões e bateu o recorde da 
série iniciada em 2012. Este contingente cresceu 11,7% (mais 1,4 milhão de pessoas) frente ao 
trimestre encerrado em novembro de 2016 e 30,6% (mais 3,2 milhões de pessoas em busca de 
trabalho) em relação a igual trimestre de 2016. A população ocupada (89,3 milhões) recuou tanto 
em relação ao trimestre encerrado em novembro de 2016 (-1,0%, ou menos 864 mil pessoas), 
quanto em relação ao mesmo trimestre de 2016 (-2,0%, ou menos 1,8 milhão de pessoas). O 
rendimento médio real habitual (R$ 2.068) no trimestre encerrado em fevereiro de 2017 manteve 
estabilidade frente ao trimestre anterior (R$ 2.049) e, também, em relação ao mesmo trimestre 
de 2016 (R$ 2.037). A massa de rendimento real habitual (R$ 180,2 bilhões) no trimestre encer-
rado em fevereiro de 2017 também ficou estável nas duas comparações (IBGE, 31/03/2017).

Confiança do consumidor atingiu melhor nível em 2 anos

A confiança do consumidor brasileiro subiu em março pelo terceiro mês consecutivo, para o 
nível mais alto em pouco mais de dois anos, com forte melhora das expectativas e perspectiva 
de avanços na avaliação sobre o quadro econômico atual. Segundo dados da Fundação Getulio 
Vargas, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 3,5 pontos em março e chegou a 85,3 
pontos, nível mais alto desde os 86,4 pontos registrados em dezembro de 2014. Segundo a 
FGV, em março o Índice de Expectativas (IE) teve alta de 5,1 pontos, atingindo 95,7 pontos, o 
maior nível desde fevereiro de 2014. O Índice da Situação Atual (ISA) avançou 1,2 ponto, alcan-
çando 71,5 pontos, melhor marca desde agosto de 2015. A principal influência para o resultado 
do ICC, segundo a FGV, foi o indicador de perspectivas sobre as finanças familiares, com alta de 
5,8 pontos, para 94,3 pontos – melhor leitura desde outubro de 2014 (96,4 pontos). A confiança 
de consumidores e empresários vem apresentando recorrente melhora, em meio à queda da 
inflação e recuo dos juros no país depois de dois anos de recessão (REUTERS, 27/03/2017).
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Confiança da construção teve melhor nível em quase 2 anos

O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas subiu 0,7 ponto em março, 
alcançando 75,1 pontos, maior nível desde junho de 2015 (76,2 pontos). A alta do ICST em março 
deveu-se exclusivamente às perspectivas de curto prazo do empresariado: o Índice de Expec-
tativas (IE-CST) cresceu 1,7 ponto, para 87,8 pontos – o maior desde setembro de 2014 (88,4 
pontos). Os dois quesitos que compõem este subíndice aumentaram, com destaque para o indi-
cador que mede o otimismo com a situação dos negócios nos seis meses seguintes, que variou 2,2 
pontos, na margem, para 90,1 pontos. O Índice da Situação Atual (ISA-CST), recuou pelo segundo 
mês seguido, ao variar 0,2 ponto, atingindo 62,8 pontos. A maior contribuição para a queda veio 
do indicador de percepção em relação à carteira de contratos, que caiu 0,6 ponto em relação ao 
mês anterior, para 61,5 pontos. Com o resultado, a diferença entre o ISA-CST e o IE-CST, em pontos 
percentuais (p.p.) voltou a aumentar, alcançando novo recorde da série (FGV, 28/03/2017).

Governo apontou déficit de R$58,2 bi para meta fiscal

O governo federal divulgou um rombo de 58,2 bilhões de reais nas contas públicas para o 
cumprimento da meta fiscal deste ano, mas, numa investida pouco usual, não revelou quanto 
de fato irá cortar do Orçamento, buscando ganhar tempo e diminuir a pressão por aumento de 
impostos. O rombo de 58,2 bilhões de reais revelado no relatório decorre principalmente de 
uma redução de 55,3 bilhões de reais na receita primária total prevista para o ano, devido à 
forte redução na previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) a apenas 0,5% neste 
ano, em relação ao percentual de 1,6% que embasou a Lei Orçamentária Anual. O governo 
também diminuiu em 13,2 bilhões de reais a previsão para receitas com concessões e permis-
sões, para 10,8 bilhões de reais, em função “da incerteza quanto aos cronogramas de leilões 
nos setores de transportes e energia”. Por outro lado, elevou em 6,1 bilhões de reais as receitas 
com compensações financeiras, projetando mais recursos com petróleo. Do lado das despesas 
primárias, o relatório apontou aumento de 3,4 bilhões de reais, puxado por maiores gastos 
com subsídios e subvenções e Benefícios de Prestação Continuada (REUTERS, 22/03/2017).

Melhora da atividade já reflete na arrecadação

Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal a atividade econômica vem 
se recuperando em ritmo lento, mas a melhora já começa a se refletir na arrecadação de impostos. 
O recolhimento de tributos ficou praticamente estável em fevereiro (queda real de 0,09%), mas 
impostos ligados à produção industrial e ao faturamento das empresas mostraram crescimento. A 
arrecadação do IRPJ e da CSLL aumentou 15,65%, e a do Imposto sobre Produtos Industrializados 
subiu (IPI) 9,8%, ambas em relação a fevereiro de 2016. A arrecadação do IPI está voltando aos 
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patamares de antes de 2015, considerados “normais” pela Receita. O Imposto de Renda retido na 
fonte sobre rendimentos do trabalho aumentou 5,02%. Já o recolhimento do Imposto de Impor-
tação caiu 27,32% principalmente por conta da taxa de câmbio (ESTADÃO, 27/03/2017).

ECONOMIA INTERNACIONAL

Atividade das empresas na zona do euro cresceu na taxa 
mais rápida em quase seis anos

As empresas na zona do euro marcaram o final do primeiro trimestre com aumento da atividade 
no ritmo mais rápido em quase seis anos para atender à demanda, mostrou a pesquisa Índice de 
Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês). O PMI Composto do IHS Markit avançou em março 
para 56,7 de 56,0 em fevereiro, nível mais alto desde abril de 2011 e acima da marca de 50 que 
separa crescimento de contração. Isso, junto com o subíndice de preços cobrados que subiu para 
a máxima em quase seis anos de 53,3, será comemorado pelo Banco Central Europeu (BCE), que 
ainda compra 80 bilhões de euros por mês para impulsionar a inflação. Sugerindo que a melhora 
continuará em abril, o índice de novas encomendas do setor de serviços avançou para 56,2 de 
55,6, máxima em quase seis anos. O PMI de serviços saltou para 56,5 de 55,5, leitura mais alta 
desde abril de 2011. A indústria terminou o trimestre com desempenho similar, com o PMI do setor 
em 56,2 de 55,4 em fevereiro e no patamar mais alto em quase seis anos (REUTERS, 24/03/2017).

Opep avalia prorrogar cortes de produção, mas países não 
membros precisam aderir

Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estão cada vez mais 
favoráveis a uma prorrogação para além de junho do acordo para reduzir a produção da commo-
dity e equilibrar o mercado, disseram fontes de dentro do grupo, mas a Rússia e outros países 
não membros precisariam continuar como parte da iniciativa. A Opep tem reduzido sua oferta 
em cerca de 1,2 milhão de barris por dia desde 1° de janeiro, o que deve durar seis meses, na 
primeira redução comandada pelo grupo em oito anos. A Rússia e outros países não membros 
do grupo aceitaram também participar do corte. O acordo elevou os preços do petróleo, mas 
estoques nas nações desenvolvidas têm subido e melhores retornos incentivaram empresas 
dos Estados Unidos a produzir mais. Um crescente número de oficiais da Opep acredita que 
pode demorar mais que seis meses para reduzir os estoques. O próximo encontro da Opep 
para decidir sobre a política de produção acontece em 25 de maio, em Viena. Também haverá 
um encontro em maio com países da Opep e não membros (REUTERS, 20/03/2017). 
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BC do Japão mantém política monetária e visão otimista 
sobre a economia

O banco central do Japão deixou a política monetária inalterada e manteve a visão cautelo-
samente otimista sobre a economia, sinalizando que nenhuma expansão do estímulo mone-
tária acontecerá no futuro próximo. Em uma decisão amplamente esperada, o Banco do Japão 
manteve a taxa de 0,1% que cobra sobre uma parte das reservas em excesso que as instituições 
financeiras deixam no banco central. Na última reunião de política monetária, o banco central 
também manteve a meta de rendimento para os títulos do governo de 10 anos em torno de 
zero por cento. Depois que mais de três anos de enormes compras de ativos falharam em 
acelerar a inflação para a meta de 2%, o Banco do Japão reformulou sua estrutura de política 
monetária em setembro para ter como alvo as taxas de juros (REUTERS, 16/03/2017).

BC da China eleva juros de curto prazo para estabilizar iuan 
e enfrentar a dívida

O banco central da China elevou a taxa de juros de curto prazo no que economistas disseram 
ser uma tentativa de conter a saída de capital e manter o iuan estável depois que o Federal 
Reserve elevou os juros nos Estados Unidos. A alta dos juros foi a terceira da China em três 
meses, e aconteceu um dia depois do encerramento da sessão anual do Parlamento, em que 
líderes alertaram que lidar com os riscos do rápido aumento da dívida será a prioridade este 
ano. O Banco do Povo da China mantém sua taxa de empréstimo referencial desde o corte 
de outubro de 2015, e afirmou que a medida especificamente não deve ser vista como um 
aperto de política monetária integral, como o do Fed. Mas analistas e investidores acreditam 
que o banco central está cada vez mais usando as taxas do mercado monetário e outras 
ferramentas de política monetária conforme encontra dificuldades para conter os riscos 
financeiros de anos de estímulo alimentado pela dívida e para elevar os custos para espe-
culadores que apostam contra o iuan. Os bancos da China tendem a contar fortemente com 
empréstimos interbancários de curto prazo, que conectam bancos mais fortes com outros 
mais fracos. O BC da China tem permitido que as taxas de recompra aumentassem desde o 
final de 2016 ao ajustar o volume de fundos que injeta (REUTERS, 16/03/2017).

EXPECTATIVAS DE MERCADO

De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil (BACEN), divulgado em 24 de 
março, a mediana das projeções do IPCA para 2017 caiu de 4,19% para 4,12%. Para 2018, 
a previsão permaneceu em 4,50%. Em relação ao comportamento do PIB no ano corrente, 
o mercado financeiro diminuiu a expectativa de 0,48% para 0,47%. Em 2018, a estimativa 
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de crescimento cresceu de 2,40% para 2,50%. As expectativas do mercado, para a segunda 
quinzena de março 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

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

IPCA (%) 4,19 4,12 ▼ 4,50 4,50 =
IGP-M (%) 4,51 4,51 = 4,70 4,55 ▼
Taxa de câmbio - média do período (R$/US$) 3,18 3,18 = 3,38 3,36 ▼
Meta Taxa Selic – fim do período (% a.a.) 9,00 9,00 = 8,75 8,50 ▼
PIB (% do crescimento) 0,48 0,47 ▼ 2,40 2,50 ▲
Produção Industrial (% do crescimento) 1,22 1,22 = 2,06 2,10 ▲
Conta Corrente (US$ bilhões) -26,50 -26,00 ▲ -36,00 -36,50 ▼
Balança Comercial (US$ bilhões) 48,70 49,50 ▲ 40,00 41,20 ▲
Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões) 72,00 73,50 ▲ 72,00 74,00 ▲

Fonte: Boletim Focus, Banco Central, 24/3/2017.


