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Após uma semana de divulgação de dados da 
valência negativa – apesar dos dados fiscais 
de julho terem sido mais positivos – e à 
espera dos impactos das manifestações 
marcadas para o feriado de 7  de setembro, 
os analistas consultados no relatório Focus 
fizeram ajustes também de valência negativa 
em suas projeções, com expectativas maiores 
para a inflação e para os juros e menores para 
o crescimento da economia. Avolumam-se os 
sinais de que a economia enfrentará diversos 
obstáculos até o próximo ano, agravados pela 
crise hídrica, que já impacta fortemente a 
inflação por via dos preços de alguns 
alimentos e pelas tarifas de energia elétrica, 
além de ter roubado pontos preciosos do 
crescimento da agropecuária, como ficou 
claro no PIB do segundo trimestre, divulgado 
na semana passada pelo IBGE. O PIB caiu 
0,1% no segundo quarto do ano, contra uma 
expectativa de leve alta. No acumulado de 
quatro trimestres a economia cresceu 1,8% e, 
contra o segundo trimestre do ano passado, 

pior período da pandemia, o crescimento é de 
12,4%. O PIB continua no patamar do fim de 
2019, período pré-pandemia, e ainda está 
3,2% abaixo do ponto mais alto da atividade 
econômica na série histórica, alcançado no 
primeiro trimestre de 2014. O carregamento 
para o segundo semestre ainda garante um 
crescimento de 4,9% no ano, por isso as 
projeções permanecem acima de 5,0%. No 
entanto, após a divulgação desses dados, a 
mediana da projeção para o crescimento do 
PIB este ano caiu de 5,22% para 5,15%. Para o 
ano que vem caiu para abaixo dos 2,0%, 
ficando em 1,93%, uma taxa muito modesta. 
O IPCA-15 de agosto em 9,30% em termos 
anualizados e o cenário cada vez mais 
consolidado de crise hídrica mantêm a 
inflação pressionada, elevando a expectativa 
para o IPCA este ano de 7,27% para 7,58%, 
enquanto, para o ano que vem, subiu de 
3,95% para 3,98%, se distanciando cada vez 
mais do centro da meta (que, para 2022, é de 
3,50%), o que exige ação mais enérgica do 

Banco Central. Como adiantamos na semana 
passada, a curva de juros (que mostra o 
quanto o mercado exige de juros para 
financiar a dívida pública em diferentes 
prazos) precificava aumentos que não 
apareciam ainda na pesquisa Focus para essa 
variável e, por isso, as projeções deveriam 
aumentar. Foi o que ocorreu nessa semana, 
com a projeção mediana para a Selic ao final 
deste ano subindo de 7,50% para 7,63%. Para 
o final do ano que vem, a mediana subiu de 
7,50% para 7,75%, indicando que o mercado 
acredita que os juros continuarão a subir ao 
longo de 2022. Além das manifestações 
marcadas para o feriado, há expectativa para 
como será recebido, no Senado, o projeto em 
torno do Imposto de Renda, aprovado na 
semana passada na Câmara. Além disso, 
debates sobre a reforma administrativa 
devem voltar ao radar dos analistas. Na 
agenda de divulgações econômicas, destaque 
para o IPCA de agosto, na quinta-feira (09/09) 
e a PMC de julho, na sexta (10/09).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 06/09/2021
Notas:  1- dados até agosto/21; 2- dados até julho/21; 3- dados até junho/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

03/09/21 27/08/21 06/08/21 04/06/21 08/01/21 03/09/21 27/08/21 06/08/21 04/06/21 08/01/21

3 PIB -4,06% 6,41% 1,76% 5,15% 5,22% 5,30% 4,36% 3,41% 1,93% 2,00% 2,05% 2,31% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,48% 10,94% 6,98% 6,28% 6,43% 6,47% 6,10% 4,78% 2,01% 2,20% 2,20% 2,40% 2,45%

3 PIB Indústria -3,48% 9,99% 4,73% 5,69% 5,79% 5,99% 5,17% 4,05% 2,00% 2,00% 2,26% 2,24% 2,28%

3 PIB de Serviços -4,47% 4,74% 0,45% 4,80% 4,91% 4,80% 3,75% 3,28% 2,10% 2,20% 2,28% 2,20% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,96% 3,34% 2,02% 2,93% 3,26% 3,50% 3,12% 2,42% 2,20% 2,30% 2,49% 2,45% 3,00%

2 IPCA 4,52% 4,76% 8,99% 7,58% 7,27% 6,88% 5,44% 3,34% 3,98% 3,95% 3,84% 3,70% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 16,76% 31,13% 19,31% 19,65% 19,31% 18,81% 4,60% 5,00% 4,91% 4,86% 4,50% 4,00%

1 SELIC 1,90% 5,01% 2,71% 7,63% 7,50% 7,25% 5,75% 3,25% 7,75% 7,50% 7,25% 6,50% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,14 5,38 5,17 5,15 5,10 5,30 5,00 5,20 5,20 5,20 5,30 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 60,32% 60,62% 61,15% 61,30% 61,50% 62,48% 64,95% 63,07% 63,20% 63,20% 64,40% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -8,32 -20,34 -1,15 -1,15 0,00 -1,08 -16,00 -15,00 -15,00 -14,00 -18,60 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 26,36 39,10 70,80 70,00 69,40 68,00 55,00 63,00 62,00 62,80 60,35 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 31,79 47,50 54,00 54,00 53,75 57,65 60,00 65,00 65,00 67,00 65,70 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 9,52% 13,50% 11,90% 11,31% 10,89% 8,27% 4,02% 4,40% 4,50% 4,40% 4,25% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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