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Observatório Econômico 

Coordenadoria de Pesquisas e Planos – SEGOV/MS 
 

 

 

Destaque da Semana 
 

O Banco Mundial divulgou estudo afirmando que a atual crise econômica brasileira representa uma 
séria ameaça aos avanços da pobreza e que a rede de proteção social, principalmente o Bolsa Família, tem 
papel fundamental para evitar que mais brasileiros entrem na linha da miséria. A instituição fez a análise 
para dois cenários, um menos e o outro mais pessimista. O primeiro prevê um aumento em 2017 de 8,7% 
para 9,8% na proporção de pessoas pobres (linha de pobreza de 140 reais), um acréscimo de 2,5 milhões 
de pessoas. No cenário mais pessimista, há um crescimento de 8,7% para 10,3% na proporção de pessoas 
pobres, o que representa um acréscimo de 3,6 milhões de pessoas na pobreza. Segundo o Banco Mundial, 
para evitar esse aumento na pobreza o governo federal teria de aumentar o orçamento do Bolsa Família 
para R$ 30,4 bilhões. Porém, o ambiente desafiador de consolidação fiscal no país dificulta o aumento à 
rede de proteção social, onde o orçamento previsto para o programa é de R$ 29,8 bilhões no ano. 
 

 
   Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social 

 

 O programa apresentou ampliação rápida, o número de beneficiários passou de 3,6 milhões de 
famílias, em 2003, para 11,1 milhões, em 2006. Em 2014, o programa já beneficiava 14 milhões de 
domicílios, equivalente a um quarto da população do país. O gasto como percentual do Produto Interno 
Bruto (PIB) cresceu de menos de 0,05% em 2003 para cerca de 0,5% em 2013.  
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   Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social 

 

 O Banco Mundial, por meio de simulações, também analisou a taxa de extrema pobreza do Brasil, 
calculada em 3,4% em 2015 (6,8 milhões), levando em conta o incremento ou não do Bolsa Família. No 
resultado menos pessimista, o número de pessoas na extrema pobreza crescerá 1,7 milhão (4,2%) em 
2017. Já no resultado mais pessimista, a taxa de pobreza extrema chegará a 4,6% no ano, representando 
um crescimento de 2,6 milhões de pessoas extremamente pobres. Para o Banco, caso o governo federal 
aumente o orçamento real do Bolsa Família, a taxa de pobreza extrema seria mantida no mesmo patamar 
de 2015, sendo que, no cenário menos pessimista, a taxa aumentaria para 3,5% e, no cenário mais 
pessimista, para 3,6%. 

 
 
Economia Nacional 
 

 
Fonte: Banco Central 

 

De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, em pesquisa realizada na sexta-feira (10) e 
divulgada na segunda (13), os analistas das instituições financeiras estimaram um comportamento melhor 
para a inflação neste ano e um crescimento um pouco mais baixo para o Produto Interno Bruto (PIB) em 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 

3,6 

6,6 

8,7 

11 11 11 
12,4 12,8 13,4 13,9 14,1 14 13,8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bolsa Família - Famílias Beneficiadas (em milhões) 

4,81 4,8 
4,71 4,7 

4,64 

4,49 

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

06/jan 13/jan 20/jan 27/jan 03/fev 10/fev

Expectativas para o IPCA em 2017 (%) 



 

 
 

Expectativas de Mercado 

Mediana – agregado 
2017 2018 

Há 1 semana Hoje Há 1 semana Hoje 
IPCA (%) 4,64 4,49 4,50 4,50 

IGP-DI (%) 5,10 4,83 4,80 4,69 

IGP-M (%) 5,20 5,00 4,75 4,80 

IPC-Fipe (%) 4,77 4,84 4,50 4,50 

Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 3,40 3,36 3,50 3,49 

Meta Taxa Selic - fim de período (R$/US$) 10,86 10,81 9,00 9,00 

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 50,90 51,05 55,00 55,00 

PIB (% crescimento) 0,50 0,49 2,25 2,30 

Produção Industrial (% do crescimento) 1,00 1,00 2,05 2,05 
   Fonte: Banco Central 

 

 
O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), que registra a inflação de preços desde matérias-primas 

agrícolas e industriais até bens e serviços finais, variou 0,14% em fevereiro, contra variação de 0,88% em 
janeiro e de 1,55% em fevereiro de 2016. A taxa acumulada no ano é de 5,67%, já em 12 meses uma alta de 
5,67%. O IGP-M é composto pelos índices IPA, IPC e INCC, com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. 
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou -0,03% no período, ante variação de 1,08% em janeiro. 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,54% no mês, a mesma registrada no mês 
anterior. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou de 0,30% para 0,36% em fevereiro. 
 

Discriminação 

Variação Percentual 

Mês anterior Mês 

Acumulada 

Ano 12 meses 
Índice Geral de Preços - 10 0,88 0,14 1,02 5,67 

IPA - todos os itens 1,08 -0,03 1,05 5,96 

Estágios         

  Bens Finais 0,54 -0,81 -0,28 4,27 

  Bens Intermediários 1,24 1,32 2,58 1,93 

  Matérias-Primas Brutas 1,55 -0,56 0,98 12,88 

Origem         

  Produtos Agropecuários -1,5 -1,87 -3,34 4,45 

  Produtos Industriais 2,1 0,66 2,77 6,39 

Séries Especiais         

 Bens finais (ex) 0,32 -0,25 0,07 5,38 

 Bens Intermediários (ex) 0,46 0,9 1,37 2,11 

IPC - todos os itens 0,54 0,54 1,08 4,75 

  Alimentação 0,66 -0,01 0,65 4,76 

  Habitação -0,2 0,35 0,15 1,63 

  Vestuário 0,14 -0,12 0,02 2,54 

  Saúde e Cuidados Pessoais 0,63 0,42 1,05 9,86 

  Educação, Leitura e Recreação 1,65 2,99 4,69 8,83 

  Transportes 0,9 0,85 1,75 3,87 

  Despesas Diversas 1,1 0,3 1,4 8,83 

  Comunicação* 0,34 0,37 0,71 4,61 

INCC - todos os itens 0,3 0,36 0,66 5,92 

  Materiais, Equipamentos e Serviços 0,17 0,55 0,73 2,53 

  Mão de Obra 0,41 0,19 0,6 8,96 
   Fonte: FGV/IBRE 

*Base: FEVEREIRO de 2012= 100 



 

 
 

 

Na parcial de fevereiro, até o dia 10, a saída de dólares superou a entrada de recursos em US$ 2,45 
bilhões no Brasil. Com isso, o acumulado do ano é de uma entrada de dólares superior a saída em US$ 
1,213 bilhão. 

 

 
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC), atingiu 77,1 pontos em fevereiro, avanço de 1,2% em relação a janeiro e 
queda de 2,1% em relação ao mesmo período de 2016. Com uma escala de 0 a 200, o índice abaixo dos 100 
pontos indica percepção de insatisfação com as condições correntes. 
 

Indicador Fevereiro 2017 Variação Mensal Variação anual 
Emprego Atual 106,4 0,70% 0,10% 

Perspectiva Profissional 101,8 1,90% -1,40% 

Renda Atual 90,5 1,20% -7,00% 

Compra a Prazo 67,7 1,30% -9,50% 

Nível de Consumo Atual 52,3 -0,40% -6,10% 

Perspectiva de Consumo 67,6 1,50% 7,20% 

Momento para Duráveis 53,3 1,50% 5,30% 

ICF 77,1 1,20% -2,10% 
   Fonte: CNC 

 

 
O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) para o Brasil, divulgado pelo FGV/IBRE e 

pelo The Conference Board (TCB), que permite uma comparação direta dos ciclos econômicos do país com 
os de outros onze países e regiões, subiu 2,8% entre dezembro e janeiro, para 104,6 pontos. O Indicador 
Coincidente Composto da Economia (ICCE) do Brasil, que mensura as condições econômicas correntes do 
país, apresentou alta de 0,4% no período, atingindo 98,4 pontos. 

 

Resumo dos Indicadores Compostos 

  2016 - 2017 Variação acumulada no ano 

  Novembro Dezembro Janeiro (julho - janeiro) 
IACE 103,2 101,8 104,6   
  Variação % 1,7 -1,4 2,8 4,7 

ICCE 97,4 98 98,4   
  Variação % 0,2 0,6 0,4 0 

   Fonte: IBRE/FGV 

 

 
O Monitor do PIB-FGV de fevereiro mostra retração de 3,6% da economia em 2016, com o PIB em 

valores correntes alcançando a cifra aproximada de 6 trilhões, 209 bilhões de reais. Na análise das 
atividades, a indústria encerrou o ano, acumulando em 12 meses, uma retração de 3,8%, já os serviços 
apresentam queda de -2,7%. 
 

 

Índice de Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br)  Dezembro Dez-2016 / Dez-2015 No ano 12 meses 

Série sem ajuste sazonal (%) 0,56 -1,82 -4,34 -4,34 

Série Dessazonalizada (%) -0,26 -2,41 -4,55 -4,55 
   Fonte: BC 

 



 

 
 

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) teve queda de 0,26% em dezembro 
frente ao mês anterior, no cálculo após ajuste sazonal, e avanço de 0,56% no cálculo sem ajuste sazonal. 
Em 12 meses, o índice aponta retração de 4,34% sem ajuste e baixa de 4,55% nos dados dessazonalizados. 
Em comparação com o mesmo mês de 2015, houve baixa de 2,41% na série dessazonalizada e recuo de 
1,82% na série sem ajuste sazonal. 
 

 
 Em levantamento da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda foi estimado que o 
déficit primário do governo federal será de R$ 148,35 bilhões, número menor que a previsão dos analistas 
realizada no mês passado de R$ 149,58 bilhões. O rombo estimado é maior do que o fixado pelo próprio 
governo: R$ 139 bilhões. 
 

 
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como inflação do aluguel, registrou taxa de 

variação de 0,02% na apuração referente ao segundo decêndio de fevereiro, ante variação de 0,76% no 
mesmo período do mês anterior. O segundo decêndio do IGP-M compreende o intervalo entre os dias 21 
do mês anterior e 10 do mês de referência. O IGP-M é composto pelos índices IPA, IPC e INCC, com pesos 
de 60%, 30% e 10%, respectivamente. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) apresentou variação de -
0,15% no período, ante taxa de 0,91% no mês anterior. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou 
variação de 0,36%, ante 0,57% no mesmo decêndio do mês passado. Já o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) marcou variação de 0,35% no período, ante 0,24% no mês anterior. 
 

Discriminação 

Variação Percentual 

Mês anterior Mês 

Acumulada 

Ano 12 meses 
Índice Geral de Preços - M 0,76 0,02 0,66 5,31 

IPA - todos os itens 0,91 -0,15 0,54 5,47 

Estágios         

  Bens Finais 0,56 -0,73 -0,55 3,44 

  Bens Intermediários 0,81 1,1 2,16 1,84 

  Matérias-Primas Brutas 1,4 -0,8 0,1 12,4 

Origem         

  Produtos Agropecuários -1,43 -1,04 -3,01 3,5 

  Produtos Industriais 1,81 0,17 1,91 6,06 

IPC - todos os itens 0,57 0,36 1,01 4,51 

 Alimentação 0,69 -0,27 0,43 4,47 

 Habitação 0,09 0,31 0,41 1,55 

 Vestuário -0,27 0,22 -0,25 2,75 

 Saúde e Cuidados Pessoais 0,56 0,47 0,94 9,67 

 Educação, Leitura e Recreação 1,62 2,27 4,79 7,98 

 Transportes 0,92 0,51 1,53 3,65 

 Despesas Diversas 0,66 0,25 0,97 8,88 

 Comunicação 0,33 0,27 0,64 4,03 

INCC - todos os itens 0,24 0,35 0,65 6,14 

 Materiais, Equipamentos e Serviços 0,16 0,58 0,88 2,56 

 Mão de Obra 0,31 0,16 0,44 9,35 
   Fonte: IBRE/FGV 

 
 
 
 



 

 
 

Economia Internacional 
 

O indicador Ifo/FGV de Clima Econômico da América Latina (ICE), elaborado em parceria entre o 
Instituto alemão Ifo e a Fundação Getulio Vargas, recuou de 70 para 69 pontos entre outubro de 2016 e 
janeiro de 2017. O resultado reflete a combinação do aumento de 5 pontos no Indicador da Situação Atual 
(ISA) e a queda de 11 pontos do Indicador de Expectativas (IE). Ao contrário do clima econômico da 
America Latina, o ICE mundial apresentou avanço de cinco pontos no mesmo período. 
 

  ICE ISA IEX 

  out/16 jan/17 
Média 

10 anos out/16 jan/17 
Média 

10 anos out/16 jan/17 
Média 

10 anos 
América Latina 70 69 92 31 36 89 122 111 98 
Argentina 108 100 80 53 47 82 182 173 86 
Bolívia 66 83 93 114 114 112 29 57 78 
Brasil 66 62 98 0 4 94 175 154 109 
Chile 56 71 105 22 29 111 100 129 105 
Colômbia 82 95 108 71 83 125 92 108 97 
Equador 58 68 75 25 25 84 100 125 70 
México 56 41 85 31 44 76 62 38 98 
Paraguai 117 119 115 117 113 116 117 125 117 
Peru 146 130 134 131 127 143 162 133 129 
Uruguai 86 121 121 63 100 144 113 144 103 
Venezuela 12 12 35 0 0 31 25 25 40 

   Fonte: FGV/IBRE 

 
 
Setor Primário 
 

Devido a expectativas favoráveis da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 
relação à safra de grãos deste ano, estimada em 
219,1 milhões de toneladas, e ao aumento da 
produtividade, a Secretaria de Política Agrícola (SPA) 
estimou que o Valor Bruto da Produção (VBP) para 
este ano será de R$ 545,9 bilhões, superior ao do ano 
passado (R$ 530 bilhões). As lavouras representam 
66,8% do VBP e a pecuária 33,2%, no ano passado as 
lavouras tiveram crescimento real no valor de 5,6% e 
a pecuária decréscimo de 2,2%. 

 

 
Entre os produtos de Mato Grosso do Sul que estão na frente do ranking de receita de exportação, 

o item “açucares de cana” se destacou e apresentou o maior crescimento na balança comercial, com um 
aumento de 172% em janeiro deste ano frente ao mesmo mês de 2016, onde o valor subiu de US$ 20,8 
milhões para US$ 56,7 milhões. Analisando o volume, as vendas para o exterior tiveram alta de 93%, 
passando de 78 mil toneladas para 150,8 mil toneladas. A diferença entre o crescimento do volume 
exportado e a receita com os açucares de cana se da pelo aumento de mais de 55% na cotação do produto 
no mercado externo. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

 
 



 

 
 

Setor Secundário 
 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgado pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), alcançou 53,1 pontos em fevereiro, ficando 3,0 pontos acima do registrado em janeiro. A 
confiança para empresas de grande porte alcançou 55,5 pontos, já para as médias e pequenas empresas, o 
indicador registrou 52,2 e 49,2 pontos, respectivamente. A Indústria da Construção marcou 50,9 pontos, 
ante 48,2 em janeiro. No lado da Indústria Extrativa o aumento foi de 1,7 pontos de um mês para o outro, 
marcando 52,6 pontos em janeiro. Já para a Indústria de Transformação houve um avanço de 3,2 pontos, 
atingindo 53,8 pontos no mês. O ICEI varia no intervalo de zero a 100 pontos, valores acima de 50 pontos 
indicam confiança e, abaixo desse patamar, desconfiança. 
 

  Fevereiro 2016 Janeiro 2017 Fevereiro 2017 

ICEI 37,1 50,1 53,1 
Segmento Industrial       
   Indústria da Construção 36,4 48,2 50,9 
   Indústria Extrativa 41,4 50,9 52,6 
   Indústria de Transformação 37,2 50,6 53,8 

Porte       

   Pequenas empresas 35,5 46,3 49,2 
   Médias empresas 35,8 48,6 52,2 
   Grandes empresas 38,6 52,7 55,5 

   Fonte: CNI 

 
 
Setor Terciário 
 

Levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) mostra que o número de estabelecimentos comerciais no varejo registrou fechamento líquido de 
108,7 mil lojas com vínculo empregatício no Brasil em 2016, pior resultado desde 2005 quando iniciado o 
estudo. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) aponta que, entre janeiro e novembro de 2016, o volume 
de vendas registrou recuo de 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, tendo uma relação 
direta com o número de estabelecimentos fechados. 
 

  

ABERTURA LÍQUIDA DE ESTABELECIMENTOS 
VAREJISTAS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO  

Segmentos do varejo 2014 2015 2016 
Hipermercados e supermercados 9.534 -27.258 -34.783 

Vestuários e calçados -72 -18.749 -20.590 

Material de construção -3.110 -13.091 -11.481 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico -678 -11.497 -10.527 

Comércio automotivo -2.682 -9.051 -9.262 

Móveis e eletrodomésticos -1.539 -7.210 -7.185 

Combustíveis e lubrificantes 716 -4.252 -5.971 

Farmácias e perfumarias 1.118 -5.670 -4.529 

Informática e comunicação  -765 -3.230 -2.227 

Livrarias e papelarias -459 -1.908 -2.170 
   Fonte: CNC 

 

 
 
 



 

 
 

 

Período 

Varejo  Varejo Ampliado 

Volume de 
vendas Receita Nominal  

Volume de 
vendas Receita Nominal 

Dezembro/Novembro* -2,1% -2,1% -0,1% -0,3% 

Média móvel trimestral* -0,5% -0,7% -0,1% -0,2% 

Dezembro 2016 / Dezembro 2015 -4,9% 2,0% -6,7% -1,2% 

Acumulado 2016 -6,2% 4,5% -8,7% -0,7% 

Acumulado 12 meses -6,2% 4,5% -8,7% -0,7% 
   Fonte: IBGE 

*série com ajuste sazonal 

 

O comércio varejista nacional registrou variação de -2,1% em volume de vendas e de -2,1% para 
receita nominal em dezembro frente a novembro de 2016. O indicador da média móvel trimestral para o 
volume de vendas mostrou recuo de 0,5%, enquanto para a receita nominal queda de 0,7%. Na série sem 
ajuste sazonal, em relação a dezembro de 2015, o volume de vendas recuou 4,9% e a receita nominal teve 
variação de 2,0%. Com isso, os resultados para o volume de vendas e receita nominal para o fechamento 
do ano ficaram em -6,2% e 4,5%, respectivamente. 
 

Atividades 

Variação percentual 

Mês/Mês 
Anterior * 

Mês/Mês (=ano 
anterior) Acumulado 

NOV DEZ NOV  DEZ NO ANO 12 MESES 
Comércio Varejista 1,0 -2,1 -3,8 -4,9 -6,2 -6,2 
1 - Combustíveis e lubrificantes -0,2 2,1 -7,9 -5,5 -9,2 -9,2 

2 - Hiper, super, prods alimentícios, bebidas e fumo 1,0 -3,0 -1,6 -2,9 -3,1 -3,1 
   2.1 -Super e hipermercados 0,8 -3,3 -1,7 -3,2 -3,1 -3,1 

3 - Tecidos, vest e calçados -1,5 0,1 -9,8 -8,8 -10,9 -10,9 

4 - Móveis e eletrodomésticos 2,0 -2,5 -7,9 -8,9 -12,6 -12,6 
   4.1 - Móveis - - -8,1 -8,0 -12,1 -12,1 

   4.2 - Eletrodomésticos - - -7,7 -9,2 -12,8 -12,8 

5 - Artigos farmaceut, med, ortop e de perfumaria 0,2 0,1 -3,6 -5,6 -2,1 -2,1 

6 - Livros, jornais, ver e papelaria -0,3 -1,1 -11,4 -12,5 -16,1 -16,1 

7 - Equip e mat para escritório inform e comunicação 5,3 1,9 -9,0 -1,2 -12,3 -12,3 

8 - Outros art de uso pessoal e doméstico 4,3 -3,9 -0,4 -4,8 -9,5 -9,5 

Comércio Varejista Ampliado 0,2 -0,1 -5,3 -6,7 -8,7 -8,7 
9 - Veículos e motos, partes e peças -1,3 1,8 -9,3 -13,5 -14,0 -14,0 

10 - Material de construção 7,7 2,1 -4,3 -1,6 -10,7 -10,7 
   Fonte: IBGE 

*séries com ajuste sazonal 
 

 

Período Volume Receita Nominal 
Dezembro 2016 / Novembro 2016 0,60% 0,50% 

Dezembro 2016 / Dezembro 2015 -5,70% -1,50% 

Acumulado em 2016 -5,00% -0,10% 

Acumulado em 12 meses -5,00% -0,10% 
   Fonte: IBGE 

 

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o volume do setor de serviços registrou avanço de 0,6% em dezembro frente ao mês 
anterior. Já na série sem ajuste sazonal, comparando com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 



 

 
 

5,7%. A taxa acumulada em 2016 ficou em -5,0%. No lado da receita nominal a variação foi de 0,5% em 
dezembro frente a novembro, queda de 1,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior e taxa 
acumulada de -0,1% para 2016. 
 

Atividades 

Taxa de variação mês/mês anterior (%) 

Variação de volume Variação de receita nominal 

Novembro Dezembro Novembro Dezembro 
Brasil 0,2 0,6 0,2 0,5 
1 - Serviços prestados às famílias 0,1 2 -0,4 2 

2 - Serviços de informação e comunicação -0,6 -1,7 0,3 -2,9 

3 - Serviços profissionais, administrativos e complementares 0,6 -1,3 1,2 -1,3 

4 - Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio 2,3 0,4 2 2,2 

5 - Outros serviços 3,3 -1,2 3,4 0,5 

Atividades turísticas  0,5 3,1 0,6 1 
   Fonte: IBGE 

 
 
Combustível / Energia 
 
 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou mudanças nos valores das bandeiras 
tarifárias, sistema que aplica uma cobrança extra nas contas de luz quando aumenta o custo de produção 
no país. Uma delas é um aumento de 33,3% para o valor da bandeira amarela, onde agora, caso ela for 
acionada, o custo extra nas contas de luz vai passar de R$ 1,50 para R$ 2 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) 
e energia consumidos. Outro reajuste foi o do custo da bandeira tarifária vermelha 2, agora R$ 3,50 para 
cada 100 kWh consumidos, ante R$ 4,50. Para a bandeira vermelha 1 não houve alterações (R$ 3,00 para 
cada 100 kWh) e atualmente está valendo a bandeira, não havendo cobrança extra. 
 

 
As vendas de combustíveis no mercado brasileiro em 2016 apresentaram recuo de 4,5% frente a 

2015, passando de 141,811 bilhões de litros para 135,436 bilhões de litros vendidos. A comercialização da 
gasolina C foi de 43,019 bilhões de litros, um aumento de 4,6% frente a 2015. O consumo do álcool 
hidratado, caiu de 17,863 bilhões em 2015 para 14,587 bilhões de litros em 2016, uma redução de 18,3%. 
Já o etanol total apresentou queda de 9% no período, de 28,796 bilhões de litros para 26,201 bilhões de 
litros. 

 
 
Exportações / Importações 
 

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 956 milhões na segunda semana de 
fevereiro, resultado de exportações no valor de US$ 3,847 bilhões e importações de US$ 2,891 bilhões. No 
mês, o acumulado é um resultado positivo de US$ 1,167 bilhão, com as exportações somando US$ 6,110 
bilhões e as importações US$ 4,943 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 21,022 bilhões e as 
importações US$ 17,129 bilhões, um superávit de US$ 3,892 bilhões. A média diária de embarques ficou 
em US$ 769,4 milhões na segunda semana do mês, valor 2,0% acima da média de US$ 754,3 milhões 
registrada na primeira semana do mês. As importações apresentaram média diária de US$ 578,2 milhões, 
desempenho que representou uma queda de 15,5% ao desempenho médio diário da semana anterior (US$ 
684,0 milhões 



 

 
 

/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe de Pesquisa do Observatório Econômico: 
 
Letícia Cavessana 
Mateus Tortorelli 
Rafael Aguiar 
 
Clauber Aguiar – Diretor 


