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A semana começa novamente com grande 
volatilidade nos mercados, por algumas 
razões: o dia foi bastante negativo nas bolsas 
da Ásia – com a suspensão da negociação das 
ações da chinesa Evergrande, cuja crise de 
endividamento sacudiu os mercados há duas 
semanas – que já enfrenta uma crise 
energética severa em sua maior economia, a 
China, com riscos de atingir também a Índia, 
segundo país mais populoso do mundo. A 
crise energética também afeta a Europa, às 
vésperas do inverno, quando aumenta a 
demanda por energia. O mau-humor dos 
mercados, que se reflete na valorização do 
dólar em todo mundo – e também por aqui, 
mesmo que o Real já esteja mais 
desvalorizado em relação ao dólar do que 
seus pares – também é reflexo do temor de 
que a economia global enfrente um período 
de inflação mais alta, associada a um 
crescimento bem mais baixo que o esperado 
no pós-pandemia. Alguns analistas mais 

pessimistas chegam mesmo a falar em risco 
de “estagflação” global. Neste contexto de 
tanta incerteza, os analistas mantiveram 
estáveis suas projeções para o crescimento da 
economia brasileira neste ano e no próximo, 
após várias semanas de revisões negativas. A 
projeção para o crescimento do PIB em 2021 
permaneceu em 5,04%, enquanto a projeção 
mediana para 2022 ficou em 1,57%. As 
projeções para o ano que vem apresentam 
grande dispersão, com analistas projetando 
crescimento próximo a 3%, enquanto outros 
projetam crescimento próximo a zero. Vale 
destacar que essas projeções de crescimento 
abaixo de 1% para o ano que vem podem ser 
consideradas pessimistas, já que, com 
hipóteses razoáveis para o PIB no terceiro e 
quarto trimestres deste ano, um crescimento 
da ordem de 0,5% em 2022 representaria 
crescimento de praticamente 0% ao longo do 
período. A tendência de aumento nas 
projeções para o IPCA, no entanto, segue 

inalterada: nesta semana, projeção para o 
subiu pela 26ª vez consecutiva, de 8,45% para 
8,51%. Para o ano que vem, subiu de 4,12% 
para 4,14%. No relatório de inflação divulgado 
na semana passada, o Banco Central revisou 
para 8,5% sua projeção para o IPCA este ano, 
reconhecendo que não cumprirá a meta de 
inflação em 2021. Mas isso já era sabido. A 
grande pergunta na política monetária 
brasileira é se a autoridade monetária 
perseguirá a meta já em 2022 ou se deixará 
para fazer isso mais suavemente – e com os 
riscos inerentes a essa estratégia – ao longo 
de 2023. Questões que poderão ser mais 
esclarecidas nos diversos eventos de que o 
presidente do Banco Central participará hoje. 
Enquanto isso, a projeção para a taxa Selic foi 
mantida em 8,25% (sinalizando mais dois 
aumentos de 100bps nos juros básicos nas 
próximas duas reuniões deste ano) ao final 
deste ano e em 8,50% ao final do ano que 
vem. 
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No exterior, atenções voltadas para a crise 
energética e nas negociações para os pacotes 
de estímulo do governo Biden, cujo prazo foi 
estendido até o final deste mês. No 
calendário econômico, destaque para a 
produção industrial de agosto, amanhã 
(05/10) e para o IPCA de setembro, que será 
divulgado na sexta-feira (08/10).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 04/10/2021
Notas:  1- dados até setembro/21; 2- dados até agosto/21; 4- dados até junho/21.
Vide nota de referência de período. 
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Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

01/10/21 24/09/21 03/09/21 02/07/21 08/01/21 01/10/21 24/09/21 03/09/21 02/07/21 08/01/21

4 PIB -4,06% 6,41% 1,76% 5,04% 5,04% 5,15% 5,18% 3,41% 1,57% 1,57% 1,93% 2,10% 2,50%

4 PIB Indústria -3,48% 9,99% 4,73% 5,45% 5,50% 5,69% 5,60% 4,05% 1,40% 1,50% 2,00% 2,25% 2,28%

4 PIB de Serviços -4,47% 4,74% 0,45% 4,98% 4,98% 4,80% 4,44% 3,28% 1,55% 1,56% 2,10% 2,22% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,96% 3,34% 2,02% 2,70% 2,56% 2,93% 3,85% 2,42% 2,10% 2,00% 2,20% 2,30% 3,00%

2 IPCA 4,52% 5,67% 9,68% 8,51% 8,45% 7,58% 6,07% 3,34% 4,14% 4,12% 3,98% 3,77% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 16,01% 24,87% 17,67% 18,18% 19,31% 18,33% 4,60% 5,00% 5,00% 5,00% 4,55% 4,00%

1 SELIC 1,90% 5,43% 3,00% 8,25% 8,25% 7,63% 6,50% 3,25% 8,50% 8,50% 7,75% 6,75% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,44 5,36 5,20 5,20 5,17 5,04 5,00 5,25 5,24 5,20 5,20 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 59,34% 60,49% 60,95% 61,00% 61,15% 61,60% 64,95% 62,95% 62,97% 63,07% 63,60% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -6,54 -19,50 -2,00 -2,00 -1,15 -0,41 -16,00 -18,55 -17,00 -15,00 -16,00 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 32,10 39,89 70,00 70,70 70,80 68,41 55,00 63,00 63,00 63,00 60,20 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 36,25 49,36 50,50 50,00 54,00 55,50 60,00 62,00 62,00 65,00 69,00 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 10,56% 13,69% 13,57% 13,50% 11,90% 9,53% 4,02% 4,10% 4,12% 4,40% 4,47% 3,69%
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