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Por mais uma semana, há poucas mudanças 
significativas nas expectativas dos agentes 
consultados pelo Banco Central no relatório 
Focus. O paradoxo que envolve a pandemia 
da Covid-19 se acentuou na última semana e 
é sentido hoje nos mercados: além da onda 
de contágio que aflige vários países, há 
notícias de que uma nova cepa do SARS-Cov-
2, mais contagiosa, estaria causando rápido 
aumento de casos no Reino Unido, levando as 
autoridades sanitárias a aumentar as 
restrições de mobilidade e a suspender os 
voos de e com destino à região. Com isso, ao 
menos no curto prazo, a recuperação da 
economia global pode ficar mais 
comprometida, como já vem mostrando 
indicadores de atividade europeus de 
novembro e outros indicadores antecedentes. 
Ao mesmo tempo, continuam positivas as 
perspectivas em relação à vacinação contra a 
Covid-19 – já em curso, ainda que em escala 
inicial, em alguns países. No Brasil, porém, 
uma segunda onda – ou a continuidade da 

primeira, como querem alguns - se consolida 
sem que haja um plano completo para a 
vacinação, o que pode prejudicar o 
crescimento no começo do ano que vem. Não 
são desprezíveis as chances de que os 
sistemas de saúde voltem a apresentar 
indícios de colapso, provocando novas 
medidas se isolamento social no começo de 
2021. Por enquanto, o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br), que 
teve alta de 0,86% em outubro na 
comparação com setembro, é compatível com 
um PIB crescendo cerca de 2,0% no último 
trimestre, e também com uma queda de 
4,40% estimada para o PIB este ano, na 
mediana do Focus . Essa perspectiva mais 
negativa para o curto prazo, no entanto, pode 
explicar a queda da projeção para o ano que 
vem, de 3,50% para 3,46%. As projeções para 
a inflação neste ano continuam a subir, de 
4,35% para 4,39%, acima do centro da meta, 
de 4,00% e, para o ano que vem, de 3,34% 
parta 3,37%. O Relatório de Inflação, 

divulgado na semana passada, aumentou a 
transparência dos vários cenários e premissas 
do Banco Central nas suas projeções de 
inflação, apresentando dados antes sigilosos, 
como os parâmetros dos modelos. Ficou mais 
claro que a autoridade monetária planeja, 
caso mantido o atual cenário, começar a 
aumentar os juros gradativamente em agosto 
de 2021, até levar a taxa aos 3,0% que o 
mercado projeta para o final do ano que vem. 
Foi reforçada a sinalização de que, em breve, 
as condições para a manutenção da 
prescrição futura (forward guidance, em 
inglês) podem não mais ser satisfeitas, o que 
está relacionado, principalmente, às dúvidas 
que envolvem a política fiscal. A postura da 
autoridade monetária é, claramente, mais 
hawkish (tendência para aperto monetário, 
conforme apelidado em inglês). Na agenda da 
semana, destaque para o IPCA-15 de 
dezembro, na terça-feira (22/12) e para os 
dados de crédito do Banco Central, na quarta 
(23/12).
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Nota: Este comentário não deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em qualquer estratégia de negócios. A CNseg não se responsabiliza por ações 
tomadas com base nas informações aqui contidas e por eventuais perdas resultantes desses atos. Este material é para uso exclusivo de seus destinatários e não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 21/12/2020
Notas: 1- dados até novembro/20; 2- dados até outubro/20; 3- dados até  setembro/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

18/12/20 11/12/20 20/11/20 18/09/20 03/01/20 18/12/20 11/12/20 20/11/20 18/09/20 03/01/20

3 PIB 1,33% -5,04% -3,38% -4,40% -4,41% -4,55% -5,05% 2,30% 3,46% 3,50% 3,40% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,01% -6,31% -5,55% -5,00% -5,00% -5,04% -6,30% 2,19% 5,00% 5,00% 4,53% 5,01% 2,50%

3 PIB Indústria 0,15% -5,09% -3,55% -3,90% -3,95% -3,60% -5,07% 2,50% 3,80% 3,80% 3,99% 4,30% 2,90%

3 PIB de Serviços 1,62% -5,26% -3,48% -4,88% -4,92% -5,20% -5,54% 2,10% 3,28% 3,30% 3,12% 3,41% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,06% 2,44% 1,78% 2,35% 2,34% 1,74% 1,85% 3,00% 2,35% 2,53% 2,80% 2,50% 3,20%

1 IPCA 4,31% 3,13% 4,31% 4,39% 4,35% 3,45% 1,99% 3,60% 3,37% 3,34% 3,40% 3,01% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 21,97% 24,52% 23,90% 24,10% 22,86% 15,28% 4,24% 4,70% 4,75% 4,58% 4,21% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,90% 3,01% -- -- 2,00% 2,00% 4,50% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,33 5,15 5,15 5,20 5,38 5,25 4,09 5,00 5,03 5,20 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

54,57% 59,91% 55,46% 65,20% 65,70% 67,00% 67,25% 58,08% 67,00% 67,01% 69,10% 69,90% 59,20%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,70 -7,50 -12,15 -4,60 -4,45 -3,80 -6,81 -54,20 -17,40 -17,00 -18,50 -15,21 -60,30

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 44,32 49,41 56,15 57,63 57,73 55,30 38,20 55,10 56,50 55,10 52,75 35,60

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
69,17 33,43 36,25 40,00 41,30 45,00 53,76 80,00 60,00 60,00 60,00 67,00 84,40

1 Preços Administrados 5,54% 0,56% 0,91% 2,50% 2,37% 0,80% 0,90% 4,00% 4,36% 4,24% 4,50% 3,84% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019
Realizado 

2020
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2020

Nº 130 – dezembro/2020 – semana 3


