
Em fevereiro, as vendas reais do autosserviço 

apresentaram queda de -1,93% na compa-

ração com o mês imediatamente anterior e 

queda de -0,24% em relação ao mesmo mês 

do ano de 2016, de acordo com o Índice 

Nacional de Vendas, apurado pela Associação 

Brasileira de Supermercados (Abras).  

No resultado acumulado do ano, as vendas 

apresentaram queda de -0,07% na com-

paração com o mesmo período do ano 

anterior. Os índices já estão deflacionados pelo 

IPCA do IBGE. 

Em valores nominais, as vendas do setor 

apresentaram queda de -1,61% em relação ao 

mês anterior e, quando comparadas a 

fevereiro do ano passado, alta de 4,56%. No 

acumulado do ano o setor acumula alta de 

5,02%.   

 

 
Variações 

Período de 
análise – 02/17 

Variação 
Nominal 

Variação 
Real* 
(IPCA/ 
IBGE) 

Fev/17 x Jan/17 -1,61% -1,93% 

Fev/17 x Fev/16   4,56%  -0,24% 

Acumulado/ano     5,02%  -0,07% 

 

Nesta edição: 

As vendas iniciais de 2017 mostram as dificuldades vividas 

pelo setor, frente a um cenário ainda incerto em termos 

macroeconômicos. O resultado está fraco nos primeiros 

meses do ano, mas a perspectiva é de melhora no decorrer 

do ano,  com o retorno do crescimento da economia e a 

lenta, mas gradual, melhora do mercado de trabalho. 

“Apesar do início de ano fraco, continuamos com 

perspectivas de crescer 1,3% em 2017, apostando na reto- 

mada da economia”, afirmou o presidente da Abras João 

Sanzovo Neto, em entrevista coletiva concedida hoje na 

sede da entidade em São Paulo. “O resultado é levemente 

negativo, mas a realidade é de vendas estáveis: um detalhe, 

metodológico, é a comparação contra um fevereiro de 29 

dias em 2016”, finalizou. 

 

Resultado deve melhorar no decorrer do ano 
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De acordo com Caged, o estoque de emprego formal no 

Brasil apresentou aumento em fevereiro de 2017. A 

expansão foi de 35.612 postos de trabalho, equivalente à 

variação positiva de +0,09% em relação ao estoque do 

mês anterior. Esse resultado originou-se de 1.250.831 

admissões e de 1.215.219 desligamentos. No acumulado 

do ano, apresentou queda de 5.475 postos de trabalho, 

xxx 

redução de 0,02%, ou perda de -3.758 postos de 

trabalho. Esse resultado foi oriundo da queda do nível de 

emprego em três capitais brasileiras: Rio de Janeiro          

(-7.179 postos), Salvador (-3.179 postos) e Recife (-3.161 

postos). Porém, verificou-se saldo positivo nas demais, 

com destaque para São Paulo (+3.936 postos), Porto 

Alegre (+1.802) e Curitiba (+1.245). 

 

IPCA-15 de janeiro acumula 
4,73% em 12 meses 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo    

(IPCA) do mês de fevereiro apresentou variação de 

0,33% e ficou abaixo dos 0,38% de janeiro em 0,05 ponto 

percentual (p.p.). Este foi o IPCA mais baixo para os 

meses de fevereiro desde 2000, quando se situou em 

0,13%. Considerando os dois primeiros meses do ano, o 

índice está em 0,71%, percentual bem inferior aos 2,18% 

referentes a igual período de 2016. No acumulado dos 

últimos 12 meses, o índice desceu para 4,76%, enquanto 

havia registrado 5,35% nos 12 meses imediatamente 

anteriores. Em fevereiro de 2016 a taxa atingiu 0,90%. 

Caged mostra que a geração de empregos volta a ser positiva 

Amenizados os fortes efeitos dos reajustes das 

mensalidades escolares, que habitualmente 

ocorrem no início do ano e se concentram nos 

índices do mês de fevereiro, o IPCA-15 desceu de 

0,54% para 0,15%. Foi o grupo Educação que, 

embora tenha se apresentado com 0,87%, a mais 

elevada variação de grupo, fez recuar 

significativamente o índice de um mês para o outro, 

assim como fez acelerar de janeiro para fevereiro.  

Os alimentos, com -0,08%, ficaram mais baratos de 

fevereiro para março. É o caso do feijão-

carioca      (-10,36%), do  feijão-preto  (-8,27%),  

do frango inteiro (-2,39%) e das carnes (-1,31%). 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 

(IPCA-15) teve variação de 0,15% em março, bem 

menos do que os 0,54% de fevereiro. Desde março de 

2009, quando o índice situou-se em 0,11%, não há 

registro de resultado mais baixo para os meses de 

março. Ademais, considerando os resultados mensais, 

essa foi a menor taxa desde agosto de 2014, com o 

IPCA-15 em 0,14%. O IPCA-E, que se constitui no IPCA-15 

acumulado por trimestre, situou-se em 1,00%, abaixo da 

taxa de 2,79% relativa aos três primeiros meses de 2016. 

Em relação aos últimos 12 meses, o índice desceu para 

4,73% e ficou abaixo dos 5,02% registrados nos 12 meses 

imediatamente anteriores. Em março de 2016, a taxa foi 

0,43%. 

 

 

Alimentos continuam em queda e IPCA se aproxima dos 4,5% a.a. 

equivalente a -0,01%, e, nos últimos 12 

meses, verificou-se a redução de -1.148.845 

postos de trabalho, correspondendo a uma 

retração de -2,91% no contingente de 

empregados celetistas do País.  

Nos setor de Serviços, o aumento em 

fev/2017 (+50.613) representou uma 

reversão da tendência verificada em igual 

período do ano passado, quando o saldo 

foi negativo (-9.189). 

O estoque de emprego para o conjunto 

das nove áreas metropolitanas registrou 

xxxx 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

No resultado acumulado de 12 

meses, os produtos que mais 

pressionaram a inflação no 

período foram, pela ordem: 1) o 

sabonete, com 24,8%, 2) o leite em 

pó integral, com 24,7%, e 3) o café 

torrado e moído, com 18,9%. Os 

produtos com as maiores quedas 

foram a cebola, com -61,1%, 

seguida pela batata, -53,7%. 

No resultado acumulado do ano 

de 2017, os produtos que mais 

pressionaram a inflação na cesta 

Abrasmercado foram o xampu, 

4,1%, a farinha de mandioca, 1,4%, 

e o sal, 1,0%. 

Na outra ponta, os produtos com 

as maiores quedas no acumulado 

no ano foram pela ordem: o feijão 

(-10,8%), a cebola (-10,0%) e a 

batata (-8,1%). 

 

Em fevereiro, o Abrasmercado, cesta 

de 35 produtos de largo consumo 

pesquisada pela GfK em mais de 900 

estabelecimentos de autosserviço 

espalhados por todo o País, 

apresentou queda de -1,49% em 

relação a janeiro. 

Na comparação com o mesmo mês 

do ano anterior, o indicador 

Abrasmercado apresentou alta de 

3,57%, passando de R$ 456,22 para 

R$ 472,51. Assim como no mês 

anterior, o índice de preços da Abras 

mostra a mesma tendência de 

queda de inflação apontada pelo 

IPCA (ver página anterior), que foi 

bastante favorecida pela redução 

de preços dos alimentos.  

Em fevereiro de 2016, o Abras- 

mercado assinalava uma alta de         

0,88% em relação ao mês anterior e 

acumulava alta de 17,67% na 

comparação com fevereiro passado.  

Maiores variações no mês 

Os produtos com as maiores altas em 

fevereiro, na comparação com o 

mês anterior, foram: xampu, com 

4,13%, farinha de mandioca, com 

1,38%, e o sal, com 0,99%. 

O xampu obteve alta nos preços em 

todas as regiões, sendo que a maior 

alta foi registrada na Região Sul, 

onde variou 18,55%. A farinha de 

mandioca teve a sua maior alta, de 

9,02%, na Região Nordeste. O Sal  

mostrou variação de 5,27% na 

Região Centro-Oeste. 

Já os produtos com as maiores 

quedas foram feijão, -10,84%; cebola, 

-9,96%; e a batata, -8,06%. O feijão 

caiu em todas as  regiões, a maior 

queda foi na Região Centro-Oeste,    

-16,25%; a cebola teve sua maior 

queda na Região Sul,  -18,95%. 

 

 

Abrasmercado acumula alta de 3,57% em 12 meses 

Em 12 meses, variação maior de 
sabonete e leite em pó 

 

Abrasmercado 

Período Valor em R$ 

Fevereiro/16 R$ 456,22 

Fevereiro/17 R$ 472,51 

Var. (%) 
Mês x mesmo mês do ano anterior 

3,57 

 
Abrasmercado 

Período Valor em R$ 

Janeiro/17 R$ 479,64 

Fevereiro/17 R$ 472,51 

Var. (%) Mês x Mês Anterior 

-1,49 

 
Maiores quedas  

(Mês x Mês anterior - %) 

Feijão -10,84 

Cebola  -9,96 

Batata -8,06 

Frango Congelado -6,22 

 

Maiores altas  
(Mês x Mês anterior - %) 

Xampu 4,13 

Farinha de Mandioca 1,38 

Sal 0,99 

Açúcar 0,90 

 

Comparativo Abrasmercado x IPCA Abrasmercado IPCA 

Variação Mensal (Fev/17 versus Jan/16)                 -1,49% 0,33% 
Acumulado no Ano (Fev/17 a Fev/17) -2,19% 0,71% 
Variação 12 meses (Jan/17 versus Fev/16) 3,57% 4,76% 
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R$ 523,33 

R$ 444,58 

R$ 444,30 

R$ 524,73 

R$ 416,91 

Em fevereiro, a cesta da Região Norte 
continuou  a  ser a mais cara do País, com 
variação de -0,99%, atingindo o valor de     
R$ 524,73. Na região, os produtos que 
apresentaram maiores quedas de preços 
foram o leite longa vida (-10,62%) e o 
queijo mussarela (-6,89%). 

A segunda cesta mais cara do País é a da 
Região Sul, com valor de R$ 523,33, 
oscilação de -0,54% no mês. Na região, os 
produtos que apresentaram maiores 
quedas de preços foram a cebola               
(-18,95%) e o tomate (-16,41%). 

A Região Nordeste apresentou queda de    
-3,00% na relação de um mês para o outro. 
Na região, os produtos que apresentaram 
maiores quedas de preços foram o feijão    
(-12,24%),  e o frango congelado (-11,70%). 

 

 

 

 

 

A Região Centro-Oeste apresentou 
queda de -1,43% na relação de um 
mês para o outro, com destaque 
para a queda no preço do feijão      
(-16,25%). A cesta regional ficou em 
R$ 444,30. 

A Região Sudeste registrou queda 
de -1,80%, atingindo o valor de                      
R$ 444,58. A maior queda da 
região foi verificada no feijão         
(-15,63%). 

Em janeiro, Brasília continuou a ter 
a cesta mais cara do País, com o 
valor de R$ 546,85, e variação de       
-0,96% no mês. Destaque para a 
queda do feijão (-21,49%). 

O município de Maceió apre- 
sentou entre capitais e municípios 
a maior queda nos preços do 
País, com variação de -6,65%, 
atingindo o valor de R$ 420,79. 
Destaque para a queda do feijão 
(-20,02%), do leite longa vida        
(-19,91%).  

Na Grande São Paulo, a cesta 
apresentou em fevereiro varia-
ção de -1,55%, atingindo o valor 
de  R$ 465,11. Os produtos que 
apresentaram quedas nos preços 
foram o feijão (-19,13%), a cebola 
(-14,94%) e o queijo prato                
(-12,15%). 

 

Região Norte continua com a cesta Abrasmercado mais cara  

Grande São Paulo tem queda de -1,55% no mês 

 

 

Preços das Cestas Regionais 

Fonte: GfK 
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PIB per capita já acumula queda de 9,3% desde 2013 

 

 

O IBGE divulgou na segunda 

quinzena de fevereiro que o PIB 

em 2016 sofreu contração de 3,6% 

em relação ao ano anterior. Em 

2015, o PIB havia caído 3,8%. 

Por conta desta queda, o PIB per 

capita alcançou R$ 30.407 (em 

valores correntes) em 2016, após 

ter recuado (em termos reais) 

4,4% em relação ao ano anterior. 

O PIB per capita é definido como 

a divisão do valor corrente do PIB 

pela população residente no 

meio do ano. A evolução do PIB e 

do PIB per capita até 2016 é 

apresentada no Gráfico ao lado. 

Resumidamente, o dado do IBGE atesta o que todo 

mundo já sabia: o brasileiro ficou mais pobre. E o pior, 

esse movimento já vem desde 2013. De lá pra cá, o 

PIB per capita já acumula uma queda de -9,3%.  

Setorial – Todas as três atividades que  compõem o 

PIB apresentaram queda: Agropecuária (-6,6%), 

Indústria (-3,8%) e Serviços (-2,7%). O decréscimo em 

volume do Valor Adicionado da Agropecuária no 

ano de 2016 (-6,6%) decorreu, principalmente, do 

desempenho da agricultura.  

 Segundo o Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola (LSPA/IBGE), divulgado em fevereiro de 2017, 

culturas importantes da lavoura registraram queda na 

estimativa anual de produção e perda de 

produtividade, tendo se destacado as seguintes 

culturas: milho (-25,7%), cana-de-açúcar (-2,7%) e soja 

(-1,8%). Em contrapartida, algumas lavouras, como 

trigo (22,0%), café (15,5%) e mandioca (2,8%), 

apontaram variação positiva na estimativa de pro- 

dução anual. 

Na Indústria, o destaque positivo foi o desempenho 

da atividade de eletricidade e gás, água, esgoto e 

limpeza urbana, que cresceu 4,7% em relação a 2015, 

influenciada pelo desligamento das termelétricas. A 

indústria de transformação, por sua vez, teve queda de 

5,2% no ano. O resultado da Indústria de transformação 

foi influenciado, principalmente, pela redução, em 

volume, do Valor Adicionado da fabricação de 

máquinas e equipamentos, indústria automotiva, 

metalurgia, alimentos e bebidas, móveis e produtos de 

metal, borracha e plástico.  

A construção sofreu contração de 5,2%, enquanto a 

extrativa mineral acumulou recuo de 2,9%, influenciada 

pela queda da extração de minérios ferrosos.  

Comércio e Serviços - Dentre as atividades que 

compõem os Serviços, a atividade de transporte, 

armazenagem e correio sofreu queda de 7,1%, seguida 

por Comércio (-6,3%), Outros serviços (-3,1%), serviços 

de informação (-3,0%) e intermediação financeira e 

seguros (-2,8%). As Atividades imobiliárias variaram 

positivamente em 0,2%, enquanto a administração, 

saúde e educação públicas (-0,1%) ficaram 

praticamente estável em relação ao ano anterior. Na 

base de comparação utilizada pelo IBGE, o setor de 

super e hipermercados teve queda de -3,0%. 
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Focus: PIB do ano deverá ser 0,47%, inflação abaixo dos 4,5% 

 
Segundo analistas de mercado 

consultados pelo Banco Central, 

em seu Boletim Focus divulgado 

em 24/3, a perspectiva para o 

crescimento do PIB de 2017 é de 

0,47%. Há um mês, o mercado 

previa recessão de 0,48%. Já 

para 2018 a previsão é de 

recuperação, com crescimento 

de 2,50%. 

As projeções indicam que o 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) irá 

fechar 2017 em 4,12%, abaixo 

dos 6,29% de 2016. Para 2018 a 

expectativa é de alta 4,50%. 

 

Lentamente, o Brasil começa a sair da crise econômica, mas... 

Para o IGP-M, a previsão é de 

que o índice continue alto e 

encerre o ano em 4,51%. Para 

2018, a projeção é de  4,50%. 

Para a Selic, a expectativa é 

de encerramento do ano 

com 9,00%. Para 2018 a 

perspectiva é de 8,50% ao 

ano. 

A previsão do mercado 

financeiro para a taxa de 

câmbio no fim de 2017 é de 

R$ 3,28. Em 24/2, a cotação 

estava em R$ 3,30. A previsão 

para 2018 está em R$ 3,40. 

 

O dado do Caged (apresentado na página 2 deste 

boletim) mostra que a geração de empregos começa 

a esboçar uma reação, apresentando um primeiro 

resultado positivo após meses de retrocesso. Por outro 

lado, o próprio indicador da Abras mostra que as 

vendas iniciam o ano estáveis na comparação com o 

mesmo período do ano anterior. E ambos estão 

estreitamente relacionados, pois o resultado de 

emprego e renda influencia diretamente o resultado do 

setor supermercadista. Levando-se em consideração 

que a inflação começa a entrar nos eixos após grande 

flutuação entre 2015 e 2016, os fundamentos macro 

começam a gradativamente mostrar equilíbrio. 
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Projeções – 28/3/2017 
Índices/Indicadores 2017 2018 

PIB (% de crescimento) 0,47 2,50 

Produção Industrial (% de 
crescimento) 

1,22 2,10 

Taxa de câmbio - fim de 
período (R$/US$) 

3,28 3,40 

Taxa Selic - fim de período (% 
a.a.) 

 9,00 8,50 

IPCA (%)  4,12 4,50 

IGP-M (%) 4,51 4,50 

Fonte: Boletim Focus - Banco Central 

 

 

Ainda faltam elementos importantes para a dissipação 

da atual crise, mas na parte econômica já existem 

indícios de melhora. Sobre a parte política (principal 

fator para a sua eclosão), no entanto, ainda pesam 

severas dúvidas. Episódios como o ocorrido em 17/3, 

derivadas da operação Carne Fraca, mobilizada pela 

Polícia Federal e movida certamente por um desejo de 

justiça, mostram que a realidade brasileira atual é 

sujeita a turbulências que podem ter consequências 

desastrosas sobre determinados setores e se espalhar 

por toda a economia. Certamente, é preciso 

desconstruir o que está errado, mas não destruir coisas 

boas que levaram anos para serem erguidas. 

Embora o Brasil viva em um qua- 
se permanente estado de crise 
econômica, a atual assumiu pro- 
porções históricas  e inimaginá- 
veis até pouco tempo atrás. Se 
se perguntasse a um analista 
econômico sobre as perspec-
tivas para o triênio 2014-16, 
dificilmente o mais galardeado 
deles apontaria para um recuo 
da ordem de 10% acumulado. 
Mas, o fato é que isso ocorreu. 

E daqui para frente? Como 
deverá ser? A perspectiva (e de- 
sejo) é de que já tenhamos atin- 
gido o fundo do poço no último 
trimestre de 2016 e agora pos-
samos estar começando a sair 
da crise, apesar dos números 
alarmantes do PIB divulgados 
pelo IBGE. Como disse o ministro 
da Fazenda ao comentá-los: “é 
dado de retrovisor, mostra o 
passado”. 
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