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As projeções para a retração do PIB deste 
ano continuam a melhorar, após uma 
semana de divulgação de dados para o nível 
de atividade em junho considerados 
positivos, indicando ainda um 
“carregamento” estatístico que garante a 
recuperação no 3º trimestre. A projeção 
mediana subiu de -5,62% para -5,52%. Para o 
ano de 2021, a projeção foi mantida em 
3,50% por mais uma semana. Após o 
crescimento de 8,9% da produção industrial 
em junho, o setor de serviços exibiu 
crescimento no mês (5,0% sobre maio, na 
série livre de efeitos sazonais; a primeira 
variação positiva após quatro meses). O 
comércio varejista, em seu conceito 
ampliado (vendas de automóveis e materiais 
de construção incluídos) deu um salto de 
12,6% no mês. Conforme avança o 
relaxamento das medidas de isolamento, vai 
ficando claro que a demanda do comércio 
(mesmo que por outros meios que não a 
venda física) parece ter sido beneficiada pelo 
efeito substituição por parte das famílias que 

não tiveram seu rendimento reduzido, ou 
que tiveram essa redução compensada pelo 
auxílio emergencial. Parece que essas 
famílias teriam deixado de consumir serviços 
por conta das restrições impostas pelo 
isolamento social. No entanto, dada a 
natureza dos serviços (não estocáveis ou 
cumulativos) é de se esperar que não haja 
uma retomada intensificada pela demanda 
reprimida. O exemplo clássico é o corte de 
cabelo: quem deixou de cortar por meses 
durante o isolamento precisará apenas de 
um corte para atender sua demanda. Por 
isso, o crescimento dos serviços em junho é 
uma notícia muito positiva. Essa dinâmica 
pode ser observada inclusive nas séries de 
dados de seguros, já que a arrecadação dos 
seguros voltados às pessoas físicas e famílias 
sofreram um impacto mais forte da 
pandemia do que os seguros mais voltados a 
pessoas jurídicas. Manchetes destacam o 
vigor dos indicadores antecedentes para o 3º 
trimestre, mas é importante lembrar que 
parte significativa disso é resultado de 

carregamento estatístico, isto é, caso 
mantido o nível de junho (sem crescimento 
no três meses seguintes), quanto de 
crescimento já estaria “contratado”. No caso 
do IBC-Br, também divulgado na semana 
passada, isso indicaria um crescimento já 
“garantido” de 3,7% para o nível de atividade 
agregado no 3º  trimestre. Após um tombo 
forte no 2º trimestre, é natural que haja uma 
recuperação mais intensa a seguir. 
Permanecem, entretanto, incertezas em 
relação ao desempenho da economia a partir 
do último trimestre, principalmente por 
conta da ameaça representada pelo 
descasamento do tempo entre economia e 
política no que diz respeito à retirada dos 
estímulos e manutenção efetiva de 
importantes instrumentos de disciplina fiscal, 
como o teto de gastos e a regra de ouro. 
Equilibrar demandas diretamente opostas de 
disciplina fiscal e mais gastos sociais e em 
obras de infraestrutura será um desafio ao 
qual o mercado estará muito atento.  
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A projeções para a Selic, após a divulgação da 
ata do Copom, permaneceram em 2,00% 
para o final deste ano, mas caíram para 
2,75% para o final de 2021, mais próximo da 
mediana das instituições Top-5 e condizente 
com uma recuperação da economia que não 
chega a provocar pressões de demanda 
sobre os preços. Com exceção de alguns 
indicadores de confiança, a agenda de 
indicadores desta semana não é extensa, por 
isso, o foco do mercado deve estar nas 
sinalizações do ambiente político. 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte:17/08/2020 
Notas: 1- dados até  julho/20 ; 2- dados até  junho/20; 3- dados até  março/20. 
 Vide nota de referência de período.  

Última 4 13 Início Última 4 13 Início

s emana s emanas s emanas do ano s emana s emanas s emanas do ano

14/08/20 07/08/20 17/07/20 15/05/20 03/01/20 14/08/20 07/08/20 17/07/20 15/05/20 03/01/20

3 PIB 0,59% -0,25% 0,93% -5,52% -5,62% -5,95% -5,12% 2,30% 3,50% 3,50% 3,50% 3,20% 2,50%

2 Produção Industrial 
(quantum) -1,36% -10,86% -5,62% -7,68% -7,87% -7,86% -3,68% 2,19% 5,42% 5,42% 4,00% 2,50% 2,50%

3 PIB Indústria -0,98% -0,12% 0,67% -6,90% -7,12% -6,93% -3,45% 2,50% 4,10% 4,00% 3,75% 3,00% 2,90%

3 PIB de Serviços 1,17% -0,45% 0,85% -5,20% -5,70% -4,85% -4,07% 2,10% 3,50% 3,20% 3,10% 2,25% 2,50%

3 PIB Agropecuário 0,89% 1,90% 1,56% 2,40% 2,29% 2,09% 2,48% 3,00% 2,90% 2,90% 2,95% 3,00% 3,20%

1 IPCA 4,31% 0,46% 2,31% 1,67% 1,63% 1,72% 1,59% 3,60% 3,00% 3,00% 3,00% 3,20% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 6,72% 9,27% 8,94% 8,76% 6,70% 4,79% 4,24% 4,03% 4,02% 4,00% 3,93% 4,00%

1 SELIC 4,59% 2,15% 4,20% 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 4,50% 2,75% 3,00% 3,00% 3,50% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,20 4,67 5,20 5,20 5,20 5,28 4,09 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00

2
Dívida Líquida do 
Setor Público (% do 
PIB)

55,70% 58,05% 54,60% 67,25% 67,50% 67,50% 64,20% 58,08% 69,65% 69,83% 69,95% 65,20% 59,20%

2 Conta Corrente (em 
US$ bi) -49,45 -9,73 -38,19 -7,75 -6,21 -8,85 -34,10 -54,20 -15,60 -15,60 -19,50 -40,00 -60,30

2 Balança Comercial (em 
US$ bi) 40,78 19,33 37,70 55,00 55,00 55,15 43,35 38,20 52,75 53,35 53,40 42,80 35,60

2 Investimento Direto 
no País (em US$ bi) 78,56 25,35 71,68 51,25 53,75 53,95 65,00 80,00 65,96 65,96 64,10 76,00 84,40

1 Preços Administrados 5,54% -0,99% 0,94% 1,13% 1,16% 1,19% 1,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,85% 3,80% 4,00%

Valores  projetados  para 2021
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