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Os especialistas consultados no relatório 
Focus desta semana alteraram pouco suas 
perspectivas para a economia brasileira, 
enquanto aguardam sinalizações mais 
consistentes sobre as tendências da 
economia e da política nacional. Como 
pontuou o presidente do Banco Central do 
Brasil em entrevista no último final de 
semana, as questões que mais ocupam a 
cabeça dos analistas atualmente são a 
vacinação – que vai ditar o ritmo de abertura 
da economia – e o risco de descontrole das 
contas públicas. Quanto ao primeiro fator, 
apesar de estarmos no pior momento da 
pandemia da Covid-19 no País, espera-se que 
o ritmo de vacinação continue a ganhar 
tração e que os primeiros benefícios 
comecem a ser sentidos na saúde pública – e 
consequentemente na economia – a partir do 
segundo semestre. Nesta semana, a Câmara 
dos Deputados pode votar o projeto sobre a 
compra de vacinas pelo setor privado. Quanto 
à segunda questão, a fiscal, ainda predomina 

a incerteza. O Governo costura um acordo 
político sobre o Orçamento aprovado pelo 
Congresso, considerado “inexequível” pelas 
autoridades econômicas e que causou 
turbulência na semana passada. A PEC 
Emergencial, que liberou recursos fora do 
Teto de Gastos para responder ao 
recrudescimento da pandemia com medidas 
como a nova rodada do Auxílio Emergencial, 
foi aprovada com suas “contrapartidas” de 
estabilidade fiscal desidratadas. Enquanto 
isso, dados do Banco Central mostram que a 
dívida pública brasileira voltou a acelerar em 
fevereiro, chegando aos R$ 6,744 trilhões 
(90% do PIB). A propósito, o Governo inicia 
nesta semana os pagamentos da nova rodada 
do auxílio emergencial. O programa deste ano 
vai liberar o equivalente a 15% da assistência 
de 2020: pelas regras, apenas uma pessoa por 
família poderá receber o auxílio e os valores, 
que serão pagos em quatro parcelas mensais, 
são de R$ 150 para famílias unipessoais; R$ 
250 para famílias com mais de um integrante; 

e R$ 375 para mães que são as únicas 
provedoras do lar. Nesse cenário, cresce o 
consenso de que a economia pode se contrair 
na primeira metade deste ano, o que 
colocaria novamente a economia em 
recessão técnica. A produção industrial caiu 
0,7% em fevereiro, segundo a PIM-PF, do 
IBGE. Em relação a fevereiro de 2020, a 
produção subiu 0,40%, mas, em 12 meses, a 
queda é de 4,2%. A mediana das projeções 
dos analistas do mercado financeiro para o 
crescimento do PIB este ano caiu mais uma 
vez, de 3,18% para 3,17%. Já a mediana da 
projeção para o crescimento do PIB em 2022 
foi reduzida de 2,34% para 2,33%.  A projeção 
para o IPCA, por outro lado, finalmente parou 
de subir, permanecendo em 4,81%. Para o 
ano que vem, em compensação, subiu de 
3,51% para 3,52%. Com tais projeções para 
inflação, o mercado continua a esperar, nesta 
semana, que o BC suba a projeção da Selic até 
5,00% no final deste ano e até 6,00% em 
2022. 
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A PNADc, divulgada na semana passada, 
mostrou que a taxa de desemprego foi de 
14,2% no trimestre encerrado em janeiro 
(frente a 14,3% no trimestre encerrado em 
outubro do ano passado), representando um 
aumento de 3,0 p.p. em relação ao mesmo 
trimestre do ano passado. O crescimento da 
população ocupada perdeu força e o emprego 
com carteira assinada, que foi um destaque 

positivo no ano passado, recuou nas últimas 
duas divulgações. Em um contexto de inflação 
ainda elevada e corroendo a renda real, trata-
se de um desafio a mais para mercados 
ligados à renda da população e das pessoas 
físicas, como muitos produtos do setor 
segurador. Na agenda econômica da semana, 
destaque para o IPCA de março, na sexta-feira 
(09/04).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 05/04/2021
Notas:  1- dados até março/21; 2- dados até fevereiro/21; 3-dados até janeiro/21; 4-dados até dezembro/20.
Vide nota de referência de período. 

Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

01/04/21 26/03/21 05/03/21 01/01/21 08/01/21 01/04/21 26/03/21 05/03/21 01/01/21 08/01/21

4 PIB -4,06% - -4,06% 3,17% 3,18% 3,26% -- 3,41% 2,33% 2,34% 2,48% -- 2,50%

3
Produção Industrial 

(quantum)
-0,87% 2,00% -4,25% 5,29% 5,24% 4,37% -- 4,78% 2,50% 2,50% 2,30% -- 2,45%

4 PIB Indústria -3,48% - -3,48% 3,89% 3,89% 4,20% -- 4,05% 2,20% 2,00% 2,26% -- 2,28%

4 PIB de Serviços -4,47% - -4,47% 2,90% 2,91% 3,27% -- 3,28% 2,30% 2,30% 2,50% -- 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,96% - 1,96% 2,30% 2,25% 2,27% -- 2,42% 2,38% 2,40% 2,54% -- 3,00%

2 IPCA 4,52% 1,11% 5,20% 4,81% 4,81% 3,98% -- 3,34% 3,52% 3,51% 3,50% -- 3,50%

1 IGP-M 23,14% 8,27% 31,11% 12,63% 12,20% 8,98% -- 4,60% 4,10% 4,10% 4,00% -- 4,00%

1 SELIC 1,90% 2,23% 2,25% 5,00% 5,00% 4,00% -- 3,25% 6,00% 6,00% 5,50% -- 4,75%

2 Câmbio 5,20 5,53 5,43 5,35 5,33 5,15 -- 5,00 5,25 5,26 5,13 -- 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 61,63% 58,26% 64,60% 64,80% 64,44% -- 64,95% 66,20% 66,20% 65,50% -- 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-12,46 -9,40 -6,89 -11,83 -12,00 -12,50 -- -16,00 -20,40 -19,70 -19,70 -- -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
43,30 -1,34 42,68 55,00 55,00 55,00 -- 55,00 51,00 50,50 50,00 -- 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 10,85 39,78 55,00 55,00 52,50 -- 60,00 62,20 64,40 61,90 -- 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 1,40% 4,03% 7,64% 7,64% 5,17% -- 4,02% 4,00% 4,00% 3,87% -- 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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