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Analistas reduzem 
projeções para a 

infl ação neste ano

Brasília - Após a divulga-
ção dos dados da infl ação em 
fevereiro, os analistas que 
respondem à pesquisa Focus 
realizada pelo Banco Central 
(BC) reduziram a expectati-
va para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) em 2017. O 
levantamento divulgado on-
tem mostra que a mediana 
para o IPCA em 2017 caiu 
de 4,36% para 4,19%. Há um 
mês, a previsão estava em 
4,47%. Já a projeção para o 
IPCA de 2018 permaneceu 
em 4,5%, número repetido 
pela 33ª semana consecutiva.

As projeções de merca-
do para este ano, portanto, 
indicam expectativa de que 
a infl ação desacelere ainda 
mais se afastando do centro 
da meta de 4,5%.

Entre as instituições que 
mais se aproximam do re-
sultado efetivo do IPCA no 
médio prazo, denominadas 
Top 5, ao contrário, a media-
na das projeções para 2017 
subiu de 4,05% para 4,21%. 
Para 2018, a estimativa do 
grupo avançou de 4,24% para 
4,30%. Quatro semanas atrás, 
as expectativas desses cinco 
analistas estavam em 4,15% 
e 4,21%, respectivamente.

A infl ação suavizada para 
os próximos 12 meses também 
caiu ligeiramente, de 4,56% 
para 4,54% de uma semana 
para outra - há um mês, estava 
em 4,71%.

Entre os índices mensais 
mais próximos, a estimativa 
para março de 2017 cedeu 
de 0,30% para 0,27%. Um 
mês antes, estava em 0,37% 
No caso de abril, a previsão 
de infl ação do Focus foi de 
0,45% para 0,44%, ante 0,45% 

de quatro semanas atrás.

Preços administrados - A 
pesquisa realizada pelo Banco 
Central mostrou estabilidade 
nas projeções para a infl ação 
dos preços administrados 
neste ano. A mediana das 
previsões do mercado para 
o aumento do conjunto de 
preços controlados pelo po-
der público em 2017 seguiu 
em 5,50%. Quatro semanas 
antes, a expectativa estava 
em 5,55%.

Para 2018, a mediana das 
estimativas para o conjunto 
dos preços administrados 
subiu de 4,60% para 4,70%. 
Com a alta, o número volta 
ao mesmo patamar observado 
há um mês, quando estava 
em iguais 4,70%.

PIB - Os economistas do 
mercado fi nanceiro piora-
ram marginalmente as pro-
jeções para o crescimento 
da economia neste ano. De 
acordo com a pesquisa Focus, 
a mediana das expectativas 

para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB) deste ano 
recuou levemente de 0,49% 
para 0,48%. Há um mês, a 
perspectiva era de avanço 
de igual 0,48%.

Para 2018, ao contrário, 
o mercado elevou a previ-
são de alta. Passou de 2,39% 
para 2,40%. Quatro semanas 
atrás, a expectativa estava 
em 2,30%.

No mesmo relatório Focus, 
as projeções para a produção 
industrial indicaram cenário 
de alguma recuperação neste 
e no próximo ano. O avanço 
projetado para 2017 subiu 
de 1,09% para 1,22%. Há um 
mês, estava em 1,00%. No 
caso de 2018, ao contrário, a 
estimativa de crescimento da 
produção industrial caiu de 
2,19% para 2,06%, ante 2,05% 
de quatro semanas antes.

Já a projeção para o indica-
dor que mede a relação entre 
a dívida líquida do setor pú-
blico e o PIB para 2017 passou 
de 51,50% para 51,55%. Há 
um mês, estava em 51,45%. 

São Paulo - O sistema de 
consórcios no País registrou 
expansão de 14,1% em seus 
negócios em janeiro de 2017, 
com um aumento de R$ 800 
milhões de créditos comer-
cializados, informou ontem 
a Associação Brasileira de 
Administradores de Con-
sórcios (Abac). O avanço foi 
resultado do maior número 
de vendas de novas cotas 
em janeiro em comparação 
com o mesmo mês de 2016, 
quando as adesões aumen-
taram em 4,4%, saltando de 
168,6 mil, em janeiro do ano 
passado, para 176 mil, em 
janeiro deste ano.

O total de participantes 

ativos apresentou baixa de 
2,8% em janeiro com relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. O volume apresen-
tou redução de 7,16 milhões 
(2016) para 6,96 milhões 
(2017). As contemplações 
em janeiro somaram 104,2 
mil, número 12,1% menor 
do que as 118,5 mil regis-
tradas no mesmo mês de 
2016. Também nos créditos 
concedidos, houve redução 
de 2,3%, ao passar de R$ 
3,53 bilhões em janeiro de 
2016 para R$ 3,45 bilhões 
em janeiro de 2017.

Segundo o presidente-
-executivo da Abac, Paulo 
Roberto Rossi, o resultado 

positivo nas adesões está 
relacionado com o número 
crescente de consumidores 
que já inseriram boas práticas 
fi nanceiras em seu dia a dia. 
“Momentos como os atuais 
exigem que a população 
adote ainda mais a essên-
cia da educação fi nanceira. 
Somente com ações susten-
táveis em relação ao uso do 
dinheiro será possível man-
ter um orçamento pessoal e 
familiar equilibrado. Assim, 
para planejar a aquisição de 
qualquer bem como imóvel, 
veículo ou até mesmo con-
tratar serviço, fi cará mais 
fácil realizá-la por meio do 
consórcio, no qual os custos 

são menores, os prazos são 
longos e as possibilidades de 
concretizá-la são mensais”, 
disse.

Os destaques que marca-
ram o primeiro mês do ano 
foram as altas nas adesões 
em quatro dos seis setores 
em que o mecanismo está 
presente. No consórcio de 
serviços houve expansão de 
47,1%, seguido pelo de veícu-
los pesados, que aumentou 
23,1%; imóveis, com 14,7%; 
e veículos leves, com 8,6%. 
Apenas os eletroeletrônicos e 
outros bens móveis duráveis 
mostraram retrações, com 
percentuais de -12,5% e mo-
tocicletas, com -2,7%. (ABr)

São Paulo - A economia brasileira de-
verá crescer 3% entre junho deste ano e 
julho de 2018, previu ontem o presidente 
do Bradesco e conselheiro do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES), Luís Carlos Trabuco. Ele fez a 
previsão num vídeo desta semana para 
publicação na página do CDES na internet.

Trabuco baseou sua projeção em indi-
cadores antecedentes e coincidentes da 
economia que vêm sendo, nas palavras 
dele, atestados pelo aumento também da 
confi ança em relação à economia de modo 
geral. “O índice de confi ança está atestado 
no crescimento que começa a aparecer na 

economia”, disse o conselheiro do CDES.
Dentre os indicadores de atividade, 

Trabuco escolheu o aumento da produção 
de veículos em fevereiro para ilustrar 
seu entusiasmo. Dados divulgados pela 
Anfavea na semana passada deram conta 
de uma expansão de 39% na fabricação 
de veículos no mês passado.

“Um dado que nos entusiasma muito 
é o número de horas trabalhadas, o que 
signifi ca que este é um ano de crescimento. 
Seguramente de junho de 2017 a julho 
de 2018 o Brasil estará crescendo acima 
de 3%, o que é uma boa notícia para a 
geração de PIB”, disse. (AE)

PIB deve crescer 3% a partir de junho

CONJUNTURA

Estimativa para o IPCA foi rebaixada para 4,19%
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Especialistas consultados pelo BC estimam que o PIB deverá crescer 0,49% em 2017
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Bolsa de valores tem dia 
de recuperação e fecha a 
sessão em alta de 1,33%

São Paulo – A Bovespa teve 
um pregão de recuperação 
ontem, após fortes perdas na 
semana passada. A alta foi 
generalizada, mas teve como 
destaque as ações da cadeia 
do aço e os papéis mais sen-
síveis à expectativa de queda 
de juros no País. O cenário 
político foi monitorado, mas 
não infl uenciou os negócios. 
Ao fi nal da sessão regular, 
o índice marcou 65 534,30 
pontos, em alta de 1,33%.

A alta de 2,6% do minério 
de ferro no mercado à vista 
chinês (a US$ 87,9/t) foi a 
senha para a recuperação 
dos preços das ações da Vale, 
que vinham passando por 
uma pesada correção nos 
últimos dias. Vale ON, ne-
gociada principalmente por 
investidores estrangeiros, 
acumulou perda de 6,82% 
na semana passada - mais 
que o dobro do Ibovespa. 
Ontem o papel subiu 4,59%. 
A recuperação de Vale puxou 
o setor siderúrgico, que teve 
como destaque Gerdau PN 
(+3,86%) e CSN ON (+2,60%).

A expectativa de que o 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) aumente o tama-
nho dos cortes da taxa Selic 
também infl uenciou a bolsa 
positivamente. Amparados 
na desaceleração do IPCA de 
fevereiro, diversos analistas 
refi zeram projeções. O BNP 
Paribas revisou sua previsão 
para o corte da Selic de 0,75 
para 1 ponto percentual já 
em abril e admitiu chance de 
a taxa básica encerrar 2017 
abaixo da previsão, de 8%. 
O banco Modal foi além e 
alterou a previsão de queda 
da Selic de 0,75 ponto para 
1,25 ponto.

O Índice Imobiliário, que 
reúne ações dos setores de 
construção civil, intermedia-
ção imobiliária e exploração 
de imóveis, terminou o dia 
em alta de 1,71%, acima do 
Ibovespa. Nesse grupo, os 
destaques foram Gafi sa ON 
(+5,93%) e Direcional ON 
(+5,13%). Entre os papéis que 
fazem parte do Ibovespa, a 

maior alta foi de Cemig PN, 
que avançou 4,84% com notí-
cias de que a empresa planeja 
vender o controle majoritário 
de quatro hidrelétricas.

O volume de negócios 
na bolsa mostrou retração 
do investidor, sobretudo o 
estrangeiro, que aguarda a 
defi nição dos juros nos EUA. 
Os negócios somaram R$ 5,6 
bilhões, o menor valor de 
março até agora.

Dólar - Em um dia sem gran-
des novidades, o mercado de 
câmbio viveu de expectativas: 
em torno da divulgação da 
lista do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, e 
da decisão do Federal Re-
serve (Fed, banco central 
dos EUA). Nesse contexto, 
o dólar fechou em leve alta, 
contrariando o sinal vindo 
do exterior.

O dólar à vista no balcão 
terminou com avanço de 
0,28%, a R$ 3,1527, após os-
cilar entre a mínima de R$ 
3,1301 (-0,44%) e a máxima 
de R$ 3,1601 (+0,51%). O 
giro registrado na clearing 
de câmbio da BM&FBovespa 
foi de US$ 1,297 bilhão. No 
mercado futuro, o dólar para 
abril subia 0,32% por volta 
das 17h15, a R$ 3,1695. O 
volume fi nanceiro somava 
US$ 11,906 bilhões. A divi-
sa norte-americana recuava 
levemente ante a maioria 
das moedas emergentes e 
de países exportadores de 
commodities, como dólar 
australiano (-0,25%), o rand 
sul-africano (-0,21%) e a rupia 
indiana (-0,51%).

Ontem, após presidir uma 
sessão do Conselho Superior 
do Ministério Público Fede-
ral, Janot não respondeu à 
pergunta da imprensa sobre 
quando ele pretende enviar 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) os pedidos de novas 
investigações de pessoas com 
foro privilegiado com base 
nas delações dos executivos 
da Odebrecht. “Vamos tra-
balhar, trabalhar, trabalhar”, 
respondeu o procurador. (AE)

Negócios do setor aumentam 14% 
CONSÓRCIOS 

Para 2018, as expectativas 
no boletim Focus seguiram 
em 55,00%, mesma projeção 
repetida há seis semanas.

Selic - O mercado fi nancei-
ro revisou o cenário para a 
trajetória do juro e prevê que 
o ciclo de afrouxamento rea-
lizado pelo Copom será um 
pouco mais forte. A pesquisa 
semanal do Banco Central 
concluída em 10 de março 
mostra que a mediana das 
previsões para o patamar 
do juro básico no fi m deste 
ano caiu de 9,25% para 9%. 
Há um mês, estava em 9,5%. 
O Relatório Focus indicou 
também que a mediana das 
projeções dos economistas 
para a Selic no fi m de 2018 
caiu de 9,00% para 8,75%, ante 
9,00% de um mês atrás. (AE)
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