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SÍNTESE
Cenário externo
•

As perspectivas de crescimento da economia para 2018 tornam-se mais expressivas, com estimativa de crescimento do PIB de 2,89%.

•

O consumo das famílias deve continuar liderando o crescimento na retomada em 2018.

•

A recuperação da renda dos trabalhadores e a desaceleração do desemprego seguem contribuindo para a melhora do mercado de trabalho.

•

Após o cancelamento de 1,37 milhão de MEI não regularizados, o número de empresas optantes pelo Simples chegou a 11,4 milhões em fevereiro.
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PIB
Os indicadores da atividade econômica apontam a aceleração da economia e a
continuidade da recuperação iniciada em 2017. O indicador mensal de atividade

Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)
Série dessazonalizada - jan/16 a dez/17
Base: 2002=100

econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 1,41% em dezembro frente a novembro

na série com ajuste sazonal, reforçando a trajetória de retomada da economia.
O desempenho mais favorável da economia têm elevado também as previsões para
2018. Segundo as estimativas do Boletim Focus do Banco Central, o PIB em 2018 deve
crescer 2,89%. Para 2019, as estimativas apontam para um crescimento de 3%.
Fonte: Banco Central do Brasil, BCB.

A recuperação da renda dos trabalhadores, a desaceleração do desemprego e o menor
endividamento das famílias têm estimulado o gasto. Segundo expectativa de analistas

Variação mensal do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) - em %
Série dessazonalizada - jan a dez/17

de mercado, o consumo das famílias deve continuar impulsionando o crescimento e
deve liderar a retomada da economia em 2018.
Isso traz um grande impacto para os pequenos negócios, que são os principais
ofertantes de produtos e serviços às famílias, além de serem os maiores empregadores
de mão de obra da economia.
Neste cenário de melhora da economia, há também a perspectiva de recuperação do
crédito, que deve favorecer o retorno dos investimento das empresas.

Fonte: Sistema de Contas Nacionais, IBGE.
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INFLAÇÃO
A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
desacelerou de 0,44% em dezembro para 0,29% em janeiro, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a inflação acumulada em 12
meses ficou em 2,86%, abaixo do piso da meta (3,0%).

No acumulado em 12 meses ficaram mais caras as despesas com Educação (7,03%),
Saúde e cuidados pessoais (6,38%) e Habitação (5,18%).
Por outro lado, o grupo Alimentação e bebidas apresentou a maior queda do IPCA
acumulada em 12 meses (-1,49%), seguido por Artigos de residência (-1,24%) e

Comunicação (1,23%).

Fonte: IBGE e Boletim Focus (BCB), 23/02/2018.

IPCA acumulado em 12 meses (% a.a) – Brasil, regiões metropolitanas e municípios – jan/2018

No recorte por região metropolitana, São Paulo registrou o maior índice acumulado

Brasil: 2,86%

em 12 meses (3,61%), enquanto Belém registrou o menor (0,84%).
As estimativas do Boletim Focus do Banco Central para o IPCA para este ano têm se
reduzido e apontam inflação de 3,73% em 2018. Para 2019, estima-se uma inflação
de 4,25%.
A queda contínua da inflação e a recuperação da renda dos trabalhadores devem
aumentar os gastos das famílias e assim, estimular os pequenos negócios.

Fonte: IBGE.

Nota: O IPCA tem abrangência geográfica
apenas nas regiões metropolitanas e
municípios dos estados em destaque no mapa.
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JUROS
A taxa básica de juros da economia, Selic, sofreu novo corte na primeira

Taxa básica de juros - Selic (a.a%)

reunião de 2018 do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central. Com isso, a Selic atingiu seu menor nível histórico, 6,75% ao ano.
Com inflação e juros em níveis mais baixos, alguns bancos já anunciaram
redução das taxas de juros para concessão de crédito a pessoas físicas e
empresas.
Estimativas do Boletim Focus do Banco Central apontam a Selic em 6,75%
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).

ao final de 2018, no cenário de inflação evoluindo em linha com o
esperado. No entanto, o Copom não descarta a possibilidade de novos

Evolução anual da taxa básica de juros (a.a%)

cortes, caso haja mudanças no ambiente.
As reformas e ajustes econômicos necessários para equilibrar as contas
públicas são essenciais para sustentar os juros em patamares mais baixos.

Fonte: Banco Central do Brasil e Boletim Focus (BCB), 23/02/2018. Valores estimados para 2018 e 2019.
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EXPORTAÇÕES
Após um ano de desempenho recorde, a balança comercial brasileira iniciou 2018 em

Exportações, importações e saldo da balança comercial
brasileira - jan/18 x jan/17 (em US$ bilhões)

alta. Em janeiro, as exportações brasileiras somaram US$ 17 bilhões, 13,8% superior à
janeiro de 2017, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC).
As importações registraram crescimento ainda maior, quando comparado ao início do
ano anterior. Foram US$ 14,2 bilhões neste ano, um crescimento de 16,4% frente à
janeiro de 2017 (US$ 12,2 bilhões).
O superávit da balança foi de US$ 2,8 bilhões, 2,1% mais alto que o saldo do mesmo

período do ano anterior (US$ 2,7 bilhões).
A recuperação das importações e exportações em 2017 e os primeiros resultados de
2018 continuam reforçando o reaquecimento da economia para este ano.

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, MDIC.
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CONFIANÇA
A confiança na economia continua em trajetória positiva, se disseminando entre os
setores empresariais e reforçando a retomada mais consistente da economia.
Otimismo

O otimismo dos empresários vem se recuperando gradativamente, à medida que as

Pessimismo

condições mais favoráveis da economia tem se consolidado. Os níveis de confiança
nesse início de ano estão mais elevados que os níveis observados durante os últimos
três anos.
Os consumidores continuam mais cautelosos em relação à recuperação da economia.

Fonte: IBRE, FGV.

Apesar da satisfação dos consumidores com relação à situação econômica ainda estar
baixa e as perspectivas para o futuro ainda oscilarem, a confiança desses agentes já
retoma os níveis do final de 2014.
Otimismo
Pessimismo

Mesmo com os índices abaixo da marca neutra (100 pontos), o que retrata ainda
pessimismo de empresários e consumidores, a tendência ascendente da confiança
indica recuperação gradual do otimismo na economia.
Por ser 2018 um ano eleitoral, as incertezas relacionadas ao quadro político podem
influenciar a recuperação da confiança dos consumidores e dos empresários nos
próximos meses.

Fonte: IBRE, FGV.
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INADIMPLÊNCIA
A inadimplência do sistema financeiro (atrasos superiores a 90 dias)
desacelerou nos últimos meses de 2017 e encerrou o ano em 3,2%. Este
valor representa queda de 0,5 ponto percentual na comparação com 2016,
quando atingiu 3,7%.
Quando comparada por tipo de cliente, a taxa de inadimplência das
empresas recuou em velocidade superior à taxa de inadimplência das
famílias em 2017.
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).

A inadimplência das empresas que chegou a 4% em maio do ano passado,
cedeu para 2,9% em dezembro, patamar inferior ao registrado em 2016
(3,5%), o que representa uma redução de 0,6 ponto percentual no ano.
A inadimplência de pessoas físicas também foi menor em 2017 e atingiu

3,5% em 2017, 0,4 ponto percentual abaixo do registrado em 2016 (3,9%).
A expectativa do mercado é que, com perspectivas melhores de
crescimento da economia e inflação e juros baixos, a inadimplência siga
desacelerando ao longo do ano.
Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).
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CRÉDITO
O saldo total de crédito do sistema financeiro como proporção do PIB tem
recuado desde 2016 e fechou 2017 em 47,1% (queda de 2,5 pontos
percentuais em relação a 2016).

Em dezembro, o saldo das operações de crédito do setor privado cresceu
0,8% e atingiu R$2.865 bilhões, fechando o ano praticamente estável com
relação à 2016 (contração de 0,2%).
O saldo de crédito a pessoas físicas, que vinha se recuperando
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).

gradativamente durante o ano, cresceu 5,6% no ano e atingiu R$ 1.649
bilhões.
Já o saldo de crédito a empresas do setor privado ainda não demonstrou
recuperação e contraiu 7,1% no ano, atingindo o nível de R$ 1.216 bilhões

em 2017.
O Banco Central estima um crescimento nominal próximo de 3% para o
estoque de crédito em 2018. Essa projeção é baseada na perspectiva de
redução do endividamento das famílias, do retorno dos empréstimos às

empresas e da recuperação gradual da economia como um todo em 2018.

Nota: Não é considerado em Pessoa jurídica o setor público.
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).
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EMPREGO
Pelo terceiro ano seguido, o Brasil teve saldo negativo de geração de empregos em 2017.

Criação de empregos formais por porte – dez/16 a dez/17

Apesar das 20 mil vagas fechadas no ano, segundo dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), as micro e pequenas empresas (MPE) criaram 330
mil postos no período. Esse foi o melhor resultado desde 2014, quando elas criaram 776
mil empregos.
Os setores de comércio e serviços foram os setores que mais contribuíram para as
contratações das MPE em 2017. Com exceção da indústria extrativa mineral e da

construção civil, nos quais houve mais demissão que admissão, todos os demais setores
tiveram resultado positivo na geração de empregos pelas MPE.

Criação de empregos formais por setor e porte – acumulado 2017

206.428

Saldo de empregos formais de micro e pequenas empresas e médias e grandes empresas –
acumulado 2017. (Em mil)

Fonte: Sebrae, a partir de dados do Caged/MTb.

Nota: O saldo considera declarações "dentro" e "fora" do prazo.
Fonte: Sebrae, a partir de dados do Caged/MTb.

Nota: O saldo considera declarações "dentro" e "fora" do prazo.
Fonte: Sebrae, a partir de dados do Caged/MTb.
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EMPREGO
A taxa de desemprego continua recuando gradativamente, embora ainda se encontre

Taxa de desemprego (%) – jan/2015 a dez/2017

em patamar superior à taxa de anos anteriores. No trimestre encerrado em dezembro,
a taxa de desemprego cedeu para 11,8%, retornando aos níveis do último trimestre de
2016, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC),
do IBGE. Com isso, a taxa de desemprego média de 2017 foi de 12,7%.
O volume de desempregados equivale a 12,3 milhões de pessoas. A boa notícia é que
em um ano, o número de desempregados encolheu em 31 mil pessoas (queda de
0,3%).

Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Taxa de desemprego por UF (%) – 4º trim/2017

No recorte estadual, o Amapá registrou a maior taxa de desemprego (18,8%) no 4º
trimestre de 2017, enquanto Santa Catarina apresentou a menor taxa (6,3%).
O aumento da ocupação, a desaceleração da taxa de desemprego e o crescimento do

rendimento dos trabalhadores continuam melhorando o cenário para o mercado de
trabalho em 2018.
Com a expectativa de que o crescimento da economia continue estimulado pelo
consumo das famílias, as contratações formais e a massa salarial devem acelerar este

ano.

Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Nota: As estatísticas referentes ao recorte
geográfico estadual da Pnad Contínua são
disponibilizadas trimestralmente.

Pequenos Negócios
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EMPREENDEDORISMO
A reativação do mercado de trabalho continua sendo sustentada pela informalidade
(trabalhadores sem carteira assinada) e pelo empreendedorismo, segundo dados da

População economicamente ativa por posição na ocupação
(em milhares) – dez/14 a dez/17

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Apesar das quedas sucessivas do desemprego, as contratações sem carteira assinada
continuam superando as contratações com carteira. Nos últimos três anos, enquanto
o número de empregados com carteira assinada caiu 9% (cerca de 3,2 milhões de
trabalhadores a menos), o de empregados sem carteira assinada cresceu 6% (630 mil
trabalhadores a mais).
Os empreendedores com negócio (empregador + conta própria) continuam em
expansão. Em três anos, houve o incremento de 1,9 milhão de empreendedores com
negócio (aumento de 7%).
Durante o processo de restabelecimento da economia, a informalidade deve continuar
puxando o mercado de trabalho. No entanto, com a perspectiva de aumento das
Nota: Empreendedor com negócio = empregador + conta própria

contratações neste ano, seja pelo crescimento maior do PIB, seja pela nova legislação
trabalhista em vigor, espera-se que cresça a formalização dos trabalhadores.
Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Pequenos Negócios
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EMPREENDEDORISMO
Desde que atingiu seu menor nível, no trimestre encerrado em março de 2017, a

Participação dos empreendedores com negócio na força de trabalho (%) - dez/14 a
dez/17

participação dos empreendedores com negócio (empregadores ou conta própria) na
força de trabalho tem mantido a trajetória de crescimento. Em dezembro, os
empreendedores com negócio chegaram a 26,4% da força de trabalho, recuperando
o patamar de meados de 2016.
Outro aspecto importante é o rendimento médio recebido pelos empreendedores
com negócio. A partir de 2016, os dados de rendimento têm apresentado resultados
positivos e sinalizam uma melhora do mercado de trabalho.

Nota: O empreendedor com negócio compreende o empregador e o conta própria.
A força de trabalho compreende as pessoas ocupadas e as desocupadas.
Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Renda média real dos empreendedores com negócio (em R$) - dez/14 a dez/17

Quando desagregado por posição na ocupação, o rendimento médio real do
segmento conta-própria apresentou crescimento de 1,3% na comparação entre
dezembro de 2017 e o mesmo período de 2016.
Por outro lado, o rendimento médio real do segmento empregador contraiu 1,6% no
mesmo período.
A alta do rendimento real registrado no ano passado sustentou o aumento da massa
salarial, que tem reanimado o consumo e impulsionado a atividade econômica.
Fonte: Pnad Contínua, IBGE.

Pequenos Negócios
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EMPRESAS NO SIMPLES
Com o cancelamento de 1,37 milhão de MEI não regularizados, o número de

Empresas optantes pelo Simples Nacional – fev/12 a fev/18 (em milhões)

empresas optantes pelo Simples chegou a 11,4 milhões em fevereiro, sendo 6,6
milhões de MEI e 4,8 milhões de ME e EPP.
Com o cancelamento, o total de empresas recuou 9,2% em fevereiro na comparação
com o janeiro. Houve redução de 16,4% de MEI e o aumento de 2,8% de micro e
pequenas empresas na mesma comparação.
No recorte estadual, o Rio de Janeiro registrou a maior queda no total empresas no
Simples com relação ao mês anterior (-15,2%).
Fonte: Sebrae a partir dos dados da Estatísticas SINAC/ Receita Federal do Brasil. Consulta em 24/02/18.

Variação do número de empresas optantes pelo Simples (%) - fev/18 em relação jan/18

Brasil: - 9,2%

Fonte: Sebrae a partir dos dados da Estatísticas SINAC/ Receita Federal do Brasil. Consulta em 24/02/18.

Variação do número de MEI (%) - fev/18 em relação a jan/18

Brasil: -16,4%

Fonte: Sebrae a partir dos dados da Estatísticas SINAC/ Receita Federal do Brasil. Consulta em 24/02/18.
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