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Pela terceira semana consecutiva, não houve 
divulgação do Boletim Focus, por conta da 
greve dos servidores do Banco Central do 
Brasil. Ainda não há previsão de retorno da 
divulgação – deste Relatório e de outros 
indicadores importantes, como o IBC-Br de 
fevereiro, que estava previsto para a última 
quinta-feira (14/04). Houve, no entanto, 
disponibilização de importantes indicadores 
de nível de atividades no mês de fevereiro, do 
IBGE e da FGV. A Pesquisa Mensal dos 
Serviços (PMS) indicou queda de 0,2% no 
volume de serviços prestados no Brasil em 
fevereiro na comparação com janeiro, 
resultado bastante abaixo das expectativas e 
na sequência de uma queda de 1,8% em 
janeiro. Nos dois primeiros meses do ano o 
recuo é, portanto, de cerca de 2%, um 
prognóstico não muito favorável para o PIB do 

primeiro trimestre deste ano. No entanto, 
tendo sido o setor de serviços aquele que 
mais sofreu com a pandemia, as comparações 
interanuais seguem no campo positivo. 
Contra fevereiro de 2021, a alta é de 7,4% e, 
no acumulado de 12 meses, de expressivos 
13,0%. Já a Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC), divulgada também na semana 
passada, apresentou o segundo mês 
consecutivo de alta, ainda que, ao contrário 
do que ocorre na PMS, a base de comparação 
seja fraca. Em fevereiro, a alta foi de 1,1%, 
depois de alta de 2,1% em janeiro. Em 12 
meses, o crescimento é de 1,7%. Grande 
parte dos recursos das famílias e das 
transferências de renda foi canalizada para o 
comércio no auge da pandemia de do 
isolamento social. Por essa razão, sua 
recuperação após o choque inicial da Covid-

19 foi bastante rápida, seguida por uma 
“ressaca”, com o crescimento lento da renda, 
alta da inflação e o retorno à normalidade, 
além do esperado deslocamento de gastos de 
volta para os serviços. Por isso, o segundo 
semestre do ano passado foi de queda para 
esse setor. Na ausência do IBC-Br, o Monitor 
do PIB da FGV, outra medida mensal do 
desempenho agregado da economia, indicará 
qual direção a atividade tomou em fevereiro, 
e será o principal destaque do esvaziado 
calendário econômico da semana, na quarta-
feira (20/04). As atenções, assim, devem se 
voltar para as consequências políticas da 
proximidade das eleições de outubro e para 
os debates sobre a política monetária por 
aqui e no mundo, enquanto esperamos as 
decisões de juros do começo de maio, como 
comentado neste espaço na semana passada.
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Nota: Este comentário não deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em qualquer estratégia de negócios. A CNseg não se responsabiliza por ações 
tomadas com base nas informações aqui contidas e por eventuais perdas resultantes desses atos. Este material é para uso exclusivo de seus destinatários e não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem 
o prévio consentimento da CNseg. 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 14/04/2022
Notas:  1- dados até março/22; 2- dados até fevereiro/22; 3- dados até janeiro/22; 4- dados até dezembro/21 
Vide nota de referência de período. 
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Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

14/04/22 08/04/22 18/03/22 14/01/22 07/01/22 14/04/22 08/04/22 18/03/22 14/01/22 07/01/22

4 PIB 4,62% - 4,62% -- -- 0,50% 0,29% 0,28% -- -- 1,30% 1,75% 1,70%

4 PIB Indústria 4,48% - 4,48% -- -- -0,53% 0,20% 0,20% -- -- 1,36% 1,99% 1,99%

4 PIB de Serviços 4,72% - 4,72% -- -- 0,85% 0,40% 0,40% -- -- 1,50% 1,82% 1,82%

4 PIB Agropecuário -0,20% - -0,20% -- -- 2,80% 3,00% 3,00% -- -- 2,50% 2,40% 2,40%

1 IPCA 10,06% 3,20% 11,30% -- -- 6,59% 5,09% 5,03% -- -- 3,75% 3,40% 3,36%

1 IGP-M 17,79% 5,49% 14,77% -- -- 10,50% 5,78% 5,56% -- -- 4,27% 4,00% 4,00%

1 SELIC 8,76% 11,15% 6,48% -- -- 13,00% 11,75% 11,75% -- -- 9,00% 8,00% 8,00%

2 Câmbio 5,58 5,14 5,36 -- -- 5,30 5,60 5,60 -- -- 5,22 5,46 5,45

3
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
57,24% 56,64% 58,71% -- -- 60,30% 62,50% 62,48% -- -- 63,55% 66,25% 65,90%

3
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-27,93 -8,15 -27,73 -- -- -20,60 -24,00 -24,25 -- -- -33,70 -27,50 -24,25

3
Balança Comercial (em 

US$ bi)
36,36 -1,51 37,47 -- -- 64,50 56,00 55,50 -- -- 51,00 51,00 51,00

3
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
46,44 4,71 47,67 -- -- 59,07 58,00 58,00 -- -- 69,50 70,00 70,00

1 Preços Administrados 16,90% 2,41% 14,85% -- -- 5,80% 4,89% 4,67% -- -- 4,51% 3,95% 3,97%
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