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Dados do mercado de trabalho, divulgados na 
semana passada, continuam a exibir um 
quadro de recuperação – ainda que lenta e 
com fragilidades – do trabalho no País. Os 
dados do CAGED, restritos ao emprego 
formal, continuam relativamente mais 
favoráveis, mostrando a criação líquida de 1,5 
milhão de vagas no primeiro semestre, 
segundo dados divulgados na semana 
passada. A PNAD Contínua, também 
divulgada na semana que passou, abrange o 
setor informal, o mais atingido pela pandemia 
da Covid-19 e que, portanto, ainda exibe 
fraquezas. Mesmo assim, a ainda alta taxa de 
desocupação de 14,6% no trimestre 
encerrado em maio é resultado do aumento 
da taxa de participação, com mais pessoas 
voltando a procurar emprego. Mas a absorção 
desse contingente ainda é lenta e 
impulsionada por vagas informais, de 
remuneração baixa e que podem ser 
classificadas como subutilização da força de 
trabalho, por insuficiência de horas 
trabalhadas. A taxa de ocupação aumenta, 

mas lentamente, e ainda menos de 50% da 
população em idade ativa está ocupada. A 
vacinação, mesmo que tenha começado 
atrasada, vai se ampliando e tornam-se cada 
vez mais concretos os cenários de 
normalização das atividades econômicas, 
ainda que o risco da variante Delta gere 
incertezas. De qualquer maneira, os governos 
estaduais e locais estão implementando 
novas medidas de reabertura. Mesmo em um 
cenário de um novo surto nos próximos 
meses – o que é um risco considerável, 
bastando conferir o que ocorre nos EUA nas 
últimas semanas – as autoridades públicas 
não devem implementar novas medidas de 
bloqueio, dada a melhoria da capacidade 
hospitalar, a falta de apetite político por 
restrições e o claro esgotamento social com o 
isolamento, que não foi tão intenso nem 
durante a forte segunda onda do primeiro 
semestre. Nesse cenário, as projeções para o 
crescimento deste ano continuam 
aumentando lentamente. Nesta semana, a 
mediana das projeções do Focus subiu de 

5,29% para 5,30%. Para 2022, manteve-se em 
2,10%. A projeção para a taxa de câmbio –
variável fundamental na determinação dos 
cenários para o ano que vem, especialmente 
quando se leva em conta que será um ano de 
eleições presidenciais, o que costuma deixar 
os mercados sujeitos à maior volatilidade –
subiu de R$/US$ 5,09 para 5,10 ao final deste 
ano. Na sexta-feira passada, tivemos uma 
amostra de como o câmbio pode se 
desvalorizar rapidamente por conta de um 
acontecimento com fracas ligações com a 
conjuntura econômica. O Ibovespa caiu 3,08% 
e o dólar subiu 2,57% como reação às 
declarações do ministro da Economia, que 
classificou como um “meteoro” uma conta de 
vários bilhões em precatórios para 2022, 
prejudicando sobremaneira a política fiscal, 
que já deve estar pressionada pelo novo 
programa de transferência de renda (o “novo 
Bolsa Família”) e pelos demais aumentos de 
gastos que são costumeiros em anos 
eleitorais. 
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Nesta semana devem avançar negociações 
com o Judiciário sobre essa questão. Com o 
retorno das atividades no Congresso após o 
recesso de julho, vale a pena dar atenção à 
extensa agenda legislativa do segundo 
semestre, cujos destaques são a reforma do 
imposto de renda e a proposta de reforma 
administrativa, na Câmara, e o marco do 
câmbio, novo marco das ferrovias e teto do 
funcionalismo público, no Senado. No 
calendário econômico da semana, destaque 
para a produção industrial de junho, na terça-
feira (03/08) e para o Comitê de Política do 
Banco Central (Copom) que se reúne, na terça 

e quarta-feira (03 e 04/08), para decidir a taxa 
básica de juros (Selic), atualmente em 4,25%. 
Na última reunião, em junho, o Copom 
sinalizou outro aumento de 0,75 p.p.. Porém, 
desde então, houve divulgação de índices 
maiores que o esperado, sinais de inflação 
mais disseminada e as expectativas para o 
IPCA, tanto para este ano quanto para o 
próximo, continuam a aumentar (para 6,79% 
e 3,81%, respectivamente). Com isso, agora 
parte significativa do mercado aposta em um 
aumento de 1 p.p. na reunião dos próximos 
dias.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 02/08/2021
Notas:  1- dados até julho/21; 2- dados até junho/21; 3- dados até maio/21; 4- dados até março/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

30/07/21 23/07/21 02/07/21 30/04/21 08/01/21 30/07/21 23/07/21 02/07/21 30/04/21 08/01/21

4 PIB -4,06% 0,95% -3,76% 5,30% 5,29% 5,18% 3,14% 3,41% 2,10% 2,10% 2,10% 2,31% 2,50%

3
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% 13,12% 4,87% 6,38% 6,36% 6,30% 5,03% 4,78% 2,20% 2,20% 2,25% 2,00% 2,45%

4 PIB Indústria -3,48% 3,01% -2,70% 5,99% 5,99% 5,60% 4,50% 4,05% 2,30% 2,30% 2,25% 2,15% 2,28%

4 PIB de Serviços -4,47% -0,80% -4,51% 4,65% 4,65% 4,44% 2,93% 3,28% 2,25% 2,30% 2,22% 2,40% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,96% 5,19% 2,35% 3,53% 3,53% 3,85% 2,36% 2,42% 2,49% 2,49% 2,30% 2,22% 3,00%

2 IPCA 4,52% 3,77% 8,35% 6,79% 6,56% 6,07% 5,04% 3,34% 3,81% 3,80% 3,77% 3,61% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 15,99% 33,84% 19,17% 19,00% 18,33% 14,32% 4,60% 4,66% 4,62% 4,55% 4,15% 4,00%

1 SELIC 1,90% 4,15% 2,45% 7,00% 7,00% 6,50% 5,50% 3,25% 7,00% 7,00% 6,75% 6,25% 4,75%

2 Câmbio 5,20 5,00 5,41 5,10 5,09 5,04 5,40 5,00 5,20 5,20 5,20 5,40 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 60,87% 60,50% 61,50% 61,50% 61,60% 65,00% 64,95% 63,30% 63,50% 63,60% 66,30% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -6,98 -19,64 0,00 0,25 -0,41 -5,00 -16,00 -14,30 -14,30 -16,00 -20,30 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 19,85 39,12 70,37 69,70 68,41 64,00 55,00 63,50 61,00 60,20 56,50 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 25,69 46,63 53,75 53,50 55,50 55,00 60,00 67,50 67,50 69,00 61,00 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 7,71% 13,00% 10,70% 10,45% 9,53% 8,12% 4,02% 4,42% 4,50% 4,47% 4,30% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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