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Além dos ruídos políticos e fiscais que 
começam a ficar mais intensos no cenário 
doméstico, há sinais de alerta também no 
cenário internacional, com a tensão em torno 
da tomada do Afeganistão pelo Talibã e com a 
China que divulgou dados da economia de 
julho. A produção industrial e as vendas no 
varejo chinesas ficaram abaixo das 
expectativas do mercado financeiro 
internacional – a produção industrial cresceu 
6,4%, abaixo da expectativa de 7,8%, e as 
vendas no varejo cresceram 8,5%, abaixo da 
expectativa de 11,5% - indicando possível 
desaceleração da retomada econômica. 
Dentre os fatores que impactaram esse 
resultado estão as enchentes provocadas por 
fortes chuvas e o novo aumento no número 
de contaminados pela Covid-19, que está 
levando a novos surtos no país, prejudicando 
as operações das empresas.
No cenário doméstico, na última semana 
tivemos divulgações de importantes 
indicadores da economia. O Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central - IBC-

Br de junho apresentou alta de 1,1% em 
relação a maio (com ajuste sazonal). Na 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, o índice apresentou alta de 9,1% e, 
no acumulado em 12 meses, a alta é de 2,3%. 
Entretanto, com o resultado de junho, o 
índice no 2º trimestre de 2021 mostra leve 
crescimento de 0,12% da atividade 
econômica contra o primeiro trimestre do 
mesmo ano, essa variação, embora positiva, 
pode indicar uma tendência de 
desaceleração, visto que no 1º trimestre de 
2021 o índice havia apresentado crescimento 
de 1,64% contra o último trimestre de 2020. 
Já a mediana das expectativas do Boletim 
Focus para o PIB de 2021 apresentou leve 
queda de 5,30% para 5,28% e, para 2022, 
queda marginal, passando de 2,05% para 
2,04%. 
Para a inflação, o IBGE divulgou o resultado 
de julho, registrando alta de 0,96% - dentro 
do previsto pelo Focus de 06/08. Esse 
resultado indica aceleração em relação a 
junho (0,53%), configurando-se na maior 

variação mensal para julho desde 2002 
(1,19%). A inflação acumulada no ano está 
em 4,76% e, em 12 meses, passou de 8,35% 
para 8,99%. Os grupos que pressionaram o 
avanço em julho foram: Habitação, com a 
maior variação (3,10%) e o maior impacto 
sobre o índice (0,48 p.p.); Transportes, que 
aumentou 1,52% no mês, o segundo maior 
impacto (0,32 p.p.); seguido de Alimentação e 
Bebidas, com alta de 0,60% (impacto de 0,13 
p.p.). Como resposta a essa pressão 
inflacionária, as expectativas do Focus para o 
IPCA de 2021 apresentaram alta, passando de 
6,88% para 7,05% e, para 2022, de 3,84 para 
3,90%. Em relação à Selic, a mediana das 
expectativas para 2021 apresentou alta de 
7,25% para 7,50% e, assim como na semana 
anterior, repetiu-se esse aumento para 2022 
(de 7,25% para 7,50%). A projeção para a taxa 
de câmbio em 2021 e 2022, se manteve 
estável em R$/US$ 5,10 e R$ 5,20, 
respectivamente.
Em relação aos demais resultados de 
indicadores divulgados na última semana, a
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Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE 
mostra retração de 1,7% do setor na 
passagem de maio para junho, com ajuste 
sazonal. No mês anterior, o índice havia 
subido 2,7%. Na comparação com junho de 
2020, observa-se uma alta de 6,3% e no 
acumulado do ano, o índice tem alta de 6,7%. 
Cinco das oito atividades pesquisadas tiveram  
queda em junho comparado a maio: Tecidos, 
vestuário e calçados (-3,6%); Equipamentos e 
material para escritório, informática e 
comunicação (-3,5%); Outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-2,6%); Combustíveis e 
lubrificantes (-1,2%); e Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-0,5%). Os grupos 

responsáveis pela alta foram: Livros, jornais, 
revistas e papelaria (5,0%) – sendo 
interessante observar o resultado deste setor, 
pois é o terceiro mês consecutivo de alta 
mesmo com o avanço das lojas virtuais e 
mídias digitais -; Móveis e eletrodomésticos 
(1,6%) e Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(0,4%). No varejo ampliado, que inclui 
veículos, motos e material de construção, a 
PMC registrou queda de 2,3% em relação a 
maio, com ajuste sazonal. Na comparação 
com junho de 2020, o índice tem alta de 
11,5% e no ano, a alta é de 12,3%. Para julho, 
o indicador antecedente do IBRE-FGV, o 
Índice de Confiança do Comércio (ICOM), 

aponta avanço de 5,3% sobre junho, com 
ajuste sazonal. A Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) do IBGE de junho, apontou 
crescimento do setor de 1,7%. e acumula alta 
de 9,5% no ano. Em 12 meses, o crescimento 
é de 0,4%. Todas as 5 atividades do índice 
registraram alta, destaque para serviços 
prestados às famílias (8,1%) e para os serviços 
de Transporte aéreo (21,2%), que registrou 
crescimento pelo segundo mês consecutivo. 
Para a agenda da próxima semana, aguarda-
se a divulgação do Monitor do PIB de julho 
(17/08), que é o indicador de atividade 
mensal do IBRE/FGV.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 16/08/2021
Notas:  1- dados até julho/21; 2- dados até junho/21; 5- dados até março/21.
Vide nota de referência de período. 

Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

13/08/21 06/08/21 16/07/21 14/05/21 08/01/21 13/08/21 06/08/21 16/07/21 14/05/21 08/01/21

5 PIB -4,06% 0,95% -3,76% 5,28% 5,30% 5,27% 3,45% 3,41% 2,04% 2,05% 2,10% 2,38% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% 12,92% 6,62% 6,43% 6,47% 6,36% 5,50% 4,78% 2,20% 2,20% 2,20% 2,25% 2,45%

5 PIB Indústria -3,48% 3,01% -2,70% 5,87% 5,99% 5,99% 4,50% 4,05% 2,30% 2,26% 2,28% 2,01% 2,28%

5 PIB de Serviços -4,47% -0,80% -4,51% 4,79% 4,80% 4,50% 3,14% 3,28% 2,22% 2,28% 2,28% 2,45% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,96% 5,19% 2,35% 3,53% 3,50% 3,49% 2,21% 2,42% 2,49% 2,49% 2,45% 2,38% 3,00%

1 IPCA 4,52% 4,76% 8,99% 7,05% 6,88% 6,31% 5,15% 3,34% 3,90% 3,84% 3,75% 3,64% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 15,99% 33,84% 19,49% 19,31% 18,35% 15,51% 4,60% 4,87% 4,86% 4,59% 4,15% 4,00%

1 SELIC 1,90% 4,15% 2,45% 7,50% 7,25% 6,75% 5,50% 3,25% 7,50% 7,25% 7,00% 6,50% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,12 5,41 5,10 5,10 5,05 5,30 5,00 5,20 5,20 5,20 5,35 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 60,87% 60,50% 61,50% 61,50% 61,55% 63,50% 64,95% 63,30% 63,20% 62,90% 66,00% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -6,98 -19,64 0,00 0,00 0,00 -1,00 -16,00 -14,30 -14,00 -12,83 -20,00 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 19,85 39,12 69,70 69,40 70,00 64,00 55,00 62,80 62,80 60,20 56,52 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 25,69 46,63 54,00 53,75 54,00 55,01 60,00 66,99 67,00 66,99 63,50 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 9,52% 13,50% 11,00% 10,89% 9,95% 8,12% 4,02% 4,39% 4,40% 4,55% 4,30% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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