
Em abril, as vendas reais do autosserviço 

apresentaram alta de 4,06% na comparação 

com o mês imediatamente anterior e alta de 

6,27% 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 crescimento de 0,50% 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 alta de 4,20% em relação ao 

mês anterior e, quando comparadas a abril do 

ano passado, alta de 10,65%. No acumulado 

do ano o setor acumula alta de 5,25%.   

 

 
Variações 

Período de 
análise – 04/17 

Variação 
Nominal 

Variação 
Real* 
(IPCA/ 
IBGE) 

Abr/17 x Mar/17    4,20% 4,06% 

Abr/17 x Abr/16   10,65%  6,27% 

Acumulado/ano      5,25%  0,50% 
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“A alta nas vendas em abril já era esperada devido à 

Páscoa. No acumulado do ano, verificamos que o setor já 

começa a dar um leve sinal de crescimento. Os empresários 

supermercadistas têm trabalhado muito para manter suas 

vendas ativas. A inflação tem diminuído, o que favorece o 

poder de compra, mas o País continua vivendo uma 

instabilidade econômica e política, ainda com elevada taxa 

de desemprego, o que impacta diretamente na renda da 

população”, afirma o presidente da Abras, João Sanzovo 

Neto. 

 

Setor começa a dar sinal de crescimento 
 

Índice de Vendas acumula alta de 0,50% no ano 
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De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged) o estoque de emprego formal 

no Brasil apresentou expansão em abril de 2017. O 

crescimento foi de 59.856 postos de trabalho, equivalente 

à variação positiva de +0,16% em relação ao estoque do 

mês anterior. Esse resultado originou-se de 1.141.850 

admissões e de 1.081.994 desligamentos. No acumulado 

do ano, houve queda de -933 postos de trabalho, 

representando, praticamente, uma estabilidade, em 

relação ao estoque de dezembro de 2016. Nos últimos 

doze meses, verificou-se uma 

Comércio (+5.327 postos ou +0,06%). O resultado na 

Construção Civil apresentou um saldo negativo (-1.760 

postos ou -0,08%), mas ficou em patamar bem inferior 

ao de abril do ano anterior (-16.036 postos ou 0,61%). 

Nos setor de Serviço a expansão em abri/2017 

(+24.712) representou uma reversão da tendência 

verificada em igual período do ano passado, quando 

o saldo foi negativo (-9.937).  

 

IPCA-15 de maio acumula 
1,46% na ano 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) do mês de abril apresentou variação de 0,14% e 

ficou abaixo dos 0,25% de março em 0,11 ponto 

percentual (p.p.). Com isso, o resultado no ano está em 

1,10%, percentual bem inferior aos 3,25% de igual 

período de 2016. Na ótica dos últimos 12 meses, o índice 

desceu para 4,08%, menos do que os 4,57% do mês 

anterior, constituindo-se na menor taxa em 12 meses 

desde julho de 2007, quando se situou em 3,74%. Em 

abril de 2016, o IPCA foi 0,61%. 

Caged registra aumento de 59.856 postos de trabalho  em abril 

 

reajuste anual que passou a valer a partir de 31 de 

março, variando entre 1,36% e 4,76%, conforme o tipo 

de medicamento, resultando em alta de 2,96% 

quando considerados tanto abril (0,86%) quanto maio 

(2,08%). 

Nos alimentos (0,42%), produtos como batata-

inglesa (16,08%),  tomate (12,09%) e cebola (9,15%) 

ficaram bem mais caros, enquanto outros, como óleo 

de soja (-5.81%), açúcar cristal (-3,03%), frutas (-2,73%) 

e feijão carioca (-2,52%), tiveram seus preços 

reduzidos de um mês para o outro. 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 

(IPCA-15) teve variação de 0,24% em maio e ficou 

pouco acima da taxa de 0,21% de abril. Com isso, o 

resultado no ano foi para 1,46%, bem abaixo dos 4,21% 

referentes ao mesmo período do ano anterior. 

Considerando os últimos 12 meses, o índice desceu para 

3,77%, abaixo dos 4,41% registrados nos 12 meses 

imediatamente anteriores, constituindo-se na menor 

variação acumulada em períodos de 12 meses desde 

julho de 2007 (3,71%). Em maio de 2016, a taxa foi 0,86%. 

No mês de maio, foram os remédios, cujos preços 

subiram 2,08%, que tomaram a dianteira na relação dos 

principais impactos no IPCA-15, com 0,07 ponto 

percentual (p.p.). Este comportamento decorre do 

reajuste  

 

IPCA tem alta de 0,14% em abril e acumula 1,10% no ano 

 

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado 

utilizando o link 

http://www.valor.com.br/brasil/4963542/ipca-desacelera-

alta-para-014-em-abril-e-marca-408-em-12-meses ou as 

ferramentas oferecidas na página.  

Textos, fotos, artes e vídeos do Valor estão protegidos pela 

legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o 

conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, 

eletrônico ou impresso, sem autorização do Valor 

(falecom@valor.com.br). Essas regras têm como objetivo 

proteger o investimento que o Valor faz na qualidade de seu 

jornalismo. 

representando praticamente, uma estabilidade 

em relação ao estoque de dezembro de 2016. 

Nos últimos 12 meses, verificou-se uma redução 

de -969.896 postos de trabalho, correspondente 

à retração de -2,47% no contingente de 

empregados celetistas do País.  

Em termos setoriais, os dados mostram que sete 

dos oito setores de atividade econômica 

apresentaram crescimento no nível de 

emprego. Entre estes, destacaram-se, pela 

ordem, Serviços (+24.712 postos ou +0,15%), 

Agricultura (+14.648 postos ou +0,95%) Indústria 

de Transformação (+13.689 postos ou +0,19%) e 

xx 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

No resultado acumulado de 12 

meses, os produtos que mais 

pressionaram a inflação no 

período foram, pela ordem: 1) o 

café torrado e moído, com 24,7%, 

2) o sabonete, com 21,0%, e 3) o 

leite em pó integral, com 18,2%. Os 

produtos com as maiores quedas 

foram a cebola, com -56,1%, 

seguida pela batata, -45,9%. 

No resultado acumulado do ano 

de 2017, os produtos que mais 

pressionaram a inflação na cesta 

Abrasmercado foram o tomate, 

31,9%, a batata, 9,7%, e o café 

torrado e moído 7,3%. 

Na outra ponta, os produtos com 

as maiores quedas no acumulado 

no ano foram pela ordem: o feijão 

(-29,1%), o frango congelado          

(-9,8%) e o arroz (-8,8%). 

 

Em abril, 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 alta de 0,99% em relação 

a março. 

Na comparação com o mesmo mês 

do ano anterior, o indicador 

Abrasmercado apresentou alta de 

1,05%, passando de R$ 465,28 para 

R$ 470,16.  

Em abril de 2016, o Abrasmercado 

assinalava uma alta de 0,90% em 

relação ao mês anterior e 

acumulava alta de 17,37% na 

comparação com abril 2015. 

Maiores variações no mês 

Os produtos com as maiores altas em 

abril, na comparação com o mês 

anterior, foram: tomate, com 40,66%, 

batata, com 31,74%, e a farinha de 

mandioca, com 8,12%. 

Tanto o tomate como a batata estão 

num período de entre essa safra e já 

era esperado um aumento neste 

momento. 

O tomate obteve alta nos preços em 

todas as regiões, sendo que a maior 

alta foi registrada na Região Sul, 

onde variou 63,81%. A batata teve a 

sua maior alta, de 44,18%, na Região 

Sul. A farinha de mandioca  mostrou 

variação de 10,08% na Região Norte. 

Já os produtos com as maiores 

quedas foram o óleo de soja,              

-6,99%; o desinfetante, -3,20%; e o 

feijão, -3,18%. O óleo de soja caiu em 

todas as  regiões; a maior queda foi 

na Região Norte, -10,26%; o 

desinfetante teve sua maior queda 

na Região Centro-Oeste,  -8,65%. 

 

 

 

Abrasmercado tem alta de 0,99% após três meses de queda 

Abrasmercado - pg. 03 

Em 12 meses, café torrado e 
moído sobe 24,7% 

 

Abrasmercado 

Período Valor em R$ 

Abril/16 R$ 465,28 

Abril/17 R$ 470,16 

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

            1,05 

 
Abrasmercado 

Período Valor em R$ 

Março/17 R$ 465,55 

Abril/17 R$ 470,16 

Var. (%) Mês x Mês Anterior 

0,99 

 
Maiores quedas  

(Mês x Mês anterior - %) 

Óleo de Soja  -6,99 

Desinfetante -3,20 

Feijão -3,18 

Leite em Pó Integral -3,08 

 

Maiores altas  
(Mês x Mês anterior - %) 

Tomate 40,66 

Batata 31,74 

Farinha de Mandioca 8,12 

Cebola 4,40 

 

Comparativo Abrasmercado x IPCA Abrasmercado IPCA 

Variação Mensal (Abr/17 versus Mar/17)                 0,99% 0,14% 
Acumulado no Ano (Jan/17 a Abr/17) -2,68% 1,10% 
Variação 12 meses  (Abr/17 versus Abr/16) 1,05% 4,08% 

 



  

R$ 519,48 

R$ 455,29 

R$ 436,19 

R$ 512,41 

R$ 418,50 

Em abril, a cesta da Região Sul passou a  
ser a mais cara do País, com variação de 
2,06%, atingindo o valor de R$ 519,48. Na 
região, os produtos que apresentaram 
maiores altas de preços foram o tomate 
(63,81%) e a batata (44,18%). 

A segunda cesta mais cara do País é a da 
Região Norte, com valor de R$ 512,41, 
oscilação de -0,12% no mês. Na região, os 
produtos que apresentaram maiores 
quedas de preços foram o pernil (-14,29%) 
e o papel higiênico (-10,48%). 

A Região Nordeste apresentou queda de    
-0,14% na relação de um mês para o outro. 
Na região, os produtos que apresentaram 
maiores quedas de preços foram o leite 
em pó integral (-6,67%),  e o queijo prato    
(-5,59%). 

 

 

 

 

 

A Região Centro-Oeste apresentou 

alta de 0,69% na relação de um 

mês para o outro, com destaque 

para a alta no preço da batata 

(31,12%). A cesta regional ficou em 

R$ 436,19. 

A Região Sudeste registrou alta de 

2,38%, atingindo o valor de             

R$ 455,29. A maior alta da região 

foi verificada na batata (40,98%). 

Em abril, Brasília continuou a ter a 

cesta mais cara do País, com o 

valor de R$ 542,56, e variação de       

1,80% no mês. Destaque para a 

alta da batata (48,23%). 

O interior de São Paulo apre- 
sentou entre capitais e 
municípios a maior alta nos 
preços do País, com variação 
de 3,99%, atingindo o valor de 
R$ 468,42. Destaque para a alta 
da batata (51,15%) e do tomate 
(41,63%).  

Na Grande São Paulo, a cesta 
apresentou, em abril, variação 
de 3,40%, atingindo o valor de    
R$ 481,19. Os produtos que 
apresentaram alta nos preços 
foram a batata (65,22%), o 
tomate (34,12%) e a cebola 
(18,42%). 

 

Cesta da Região Sul é a mais cara do País com alta de 2,06%  

Interior de São Paulo apresenta alta de 3,99% 
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Preços das Cestas Regionais 

Fonte: GfK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

PMC - pg. 05 
 

IBGE: comércio acumula retração de 3,0% no ano 

 

 

Em março de 2017, o comércio varejista nacional 

apresentou recuo pelo segundo mês consecutivo, 

registrando taxa de -1,9%, tanto no volume de 

vendas como na receita nominal, frente ao mês 

imediatamente anterior, na série livre de influências 

sazonais. Em relação a março de 2016, o varejo 

nacional apresentou taxa de -4,0% em termos de 

volume de vendas, vigésima quarta taxa negativa 

consecutiva nessa comparação. Assim, o comércio 

varejista acumulou redução de 3,0% nos três 

primeiros meses de 2017 e taxa acumulada nos 

últimos 12 meses de -5,3%. Para esses mesmos 

indicadores, em março de 2017 a receita nominal 

de vendas apresentou taxas de variação de -2,0% 

em comparação ao mesmo período de 2016, de 

0,5% acumulada no ano e de 3,5% nos últimos 12 

meses. 

A taxa do comércio varejista (-1,9%) no volume de 

vendas, na passagem de fevereiro para março de 

2017, apresentou quatro desempenhos positivos entre 

as atividades que compõem este resultado. Os 

segmentos que mostraram avanço, por ordem de 

magnitude de taxa, foram: móveis e eletrodomésticos 

(6,1%); livros, jornais, revistas e papelarias (5,6%); 

combustíveis e lubrificantes (1,1%) e outros artigos de 

uso pessoal e doméstico (0,9%). Por outro lado, no 

mesmo confronto, as quatro atividades com taxas 

negativas foram: artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos e 

equipamentos e materiais para escritório, informática e 

comunicação, ambos com -0,5%; tecidos, vestuário e 

calçados (-1,0%); e hipermercados, supermercados, 

produtos alimentícios, bebidas e fumo, com -6,2%. 

Em março de 2017, na comparação com igual mês do 

ano anterior, o volume de vendas recuou 4,0% no 

comércio varejista. Dentre as atividades do varejo, 

cinco registraram variações negativas, por ordem de 

contribuição à taxa global, sendo elas: hipermercados, 

supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 

(-8,7%), seguido por outros artigos de uso pessoal e 

doméstico (-5,3%); combustíveis e lubrificantes (-2,4%); 

equipamentos e material para escritório, informática e 

comunicação (-12,4%); artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-1,8%). As 

atividades com desempenho positivo, em relação ao 

mesmo mês do ano anterior, foram móveis e 

eletrodomésticos (10,5%); tecidos, vestuário e calçados 

(11,7%) e livros, jornais, revistas e papelaria (5,7%). 

 

 

Comercio varejista registra  

queda de 1,9% no mês 
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Abrasmercado 

 
 

Focus: Inflação do ano deverá ficar abaixo dos 4%  

 
Segundo analistas de mercado 

consultados pelo Banco Central, 

em seu Boletim Focus, divulgado 

em 26/5, a perspectiva para o 

crescimento do PIB de 2017 é de 

0,49%. Há um mês, o mercado 

previa recessão de 0,43%. Já 

para 2018 a previsão é de 

recuperação, com crescimento 

de 2,48%. 

As projeções indicam que o 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) irá 

fechar 2017 em 3,95%, abaixo 

dos 6,29% de 2016. Para 2018, a 

expectativa é de alta 4,40%. 

 

Confiança do Empresário Industrial sobe em maio de 2017 

Para o IGP-M, a previsão é de 

que o índice encerre o ano 

em 2,14%. Para 2018, a 

projeção é de  4,50%. 

Para a Selic, a expectativa é 

de encerramento do ano 

com 8,50%. Para 2018, a 

perspectiva também é de 

8,50% ao ano. 

A previsão do mercado 

financeiro para a taxa de 

câmbio no fim de 2017 é de 

R$ 3,25. Em 20/4, a cotação 

estava em R$ 3,23. A previsão 

para 2018 está em R$ 3,37. 
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Projeções – 26/5/2017 
Índices/Indicadores 2017 2018 

PIB (% de crescimento) 0,49 2,48 

Produção Industrial (% de 
crescimento) 

1,30 2,50 

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

3,25 3,37 

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

8,50 8,50 

IPCA (%)  3,95 4,40 

IGP-M (%) 2,14 4,50 

Fonte: Boletim Focus - Banco Central 

 

o compromisso do Banco Central em manter a 

inflação na meta. Segundo dados da Fundação 

Getúlio Vargas, em maio de 2017, a expectativa 

mediana dos consumidores brasileiros para a inflação 

nos 12 meses seguidos, recuou 0,4 ponto para 7,1% 

comparando com o mês anterior, menor nível desde 

agosto de 2013 (7,0%). Em maio de 2016, este índice foi 

de 10,3%. 

Os consumidores estão com esta expectativa em 

virtude da queda dos preços, medida pelo índice de 

preços ao consumidor do IBGE.   

Consumo e renda estão interligados com a confiança 

e o otimismo dos empresários da indústria, setor de 

produção, surge um renovo para a retomada da 

economia, pois esta gera empregos em nível macro, 

gerando empregos, automaticamente gera renda, e 

através da renda, aumenta o poder de compra das 

pessoas e o consumo tende a crescer.  

 

Registrando um aumento de 0,6 ponto, revertendo a 

queda de 0,9 ponto de abril, o Índice de Confiança do 

Empresário Industrial -  ICEI, apurado mensalmente pela 

Confederação Nacional das Indústrias –CNI, registra  em 

maio de 2017, 53,7 pontos, este número corrobora com 

o  lento e gradual aquecimento da economia brasileira. 

Este dado demonstra uma melhora na confiança e 

otimismo dos empresários industriais brasileiros na 

retomada da economia. Em maio de 2016, o índice 

registrou 41,3 pontos, ficando 12,5 pontos abaixo do 

registrado em maio de 2017. 

O setor de alimentos, por sua vez, na mesma pesquisa, 

registra 55,9 pontos na confiança dos empresários da 

indústria.   

Quando se fala em consumidores, estes,  estão cada 

vez mais otimistas quanto a queda na inflação, e com 

xxxx 

 

Segundo estimativas, a indústria, um dos setores que 

compõem o PIB terá um crescimento de 0,5% em 2017, 

uma visão positiva após o triste cenário de 2016, onde 

apresentou um resultado de -3,8%. 
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