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Nesta semana, há dois grandes destaques 
nas projeções econômicas dos analistas de 
marcado compiladas pelo Banco Central no 
relatório Focus. O primeiro está relacionado 
à continuidade do movimento de revisões de 
queda para o PIB este ano. O segundo, à 
inflação. A projeção mediana subiu de -5,95% 
para -5,77%. Para o ano que vem, continua 
em 3,50%. É importante dizer que tais 
expectativas têm algumas características de 
comportamentos de “manada”. A atual 
revisão altista, expressa pela mediana, 
começou já há várias semanas com casas 
“liderando” o movimento e, nessas últimas 
semanas, foram seguidas por outras. Ou seja, 
é possível que em determinada semana as 
expectativas já estejam mais otimistas ou 
pessimistas, mas isso demora algum tempo 
até aparecer na mediana das projeções, pois 
muitas casas “esperam para ver” na hora de 
ajustar suas projeções e informá-las ao Banco 
Central. Como temos enfatizado, 
independentemente da leitura que se faz dos 
dados mais recentes da pandemia da Covid-

19, a grande liquidez dos mercados e os juros 
reais historicamente baixos – até negativos 
em algumas economias líderes – devem 
impulsionar ondas de otimismo que podem 
descolar da realidade dos dados em alguns 
momentos. Juntando esses dois fatores (a 
defasagem no ajuste das projeções e a busca 
por rentabilidade), é possível que 
testemunhemos, nas próximas semanas, a 
continuidade na melhora das projeções, 
mesmo com alguma deterioração marginal 
nas perspectivas para a recuperação. Isso, de 
certa maneira, já está ocorrendo. Nos 
Estados Unidos, continuam a ser divulgados 
dados mais fracos que o esperado: 
indicadores de confiança em julho 
decepcionaram (provavelmente como reação 
à segunda onda de contágio da Covid-19 
país) e o número de pedidos de auxílio-
desemprego subiu pela primeira vez desde 
março, em meio a divisões consideráveis no 
Congresso sobre os detalhes relacionados à 
aprovação do novo pacote de estímulos, 
tema que deve dominar o debate na maior 

economia do mundo esta semana. Enquanto 
os PMI indicam uma continuidade mais clara 
da recuperação na Europa, nos EUA os sinais 
desses indicadores antecedentes são 
estáveis.  No Brasil, depois de alguma 
decepção com o indicador do BCB para 
atividade, o IBC-Br, os indicadores de 
confiança em julho divulgados até agora 
mantiveram trajetória de recuperação, mas 
em ritmo um pouco menos intenso, ainda 
que se encontrem distantes dos patamares 
pré-pandemia. Entretanto, continuam a ser 
mais positivos os sinais vindos do ambiente 
político. O segundo destaque está na 
projeção para a inflação oficial este ano, o 
IPCA, que depois de algumas semanas em 
alta voltou a cair, de 1,72% para 1,67%, após 
a divulgação do IPCA-15 de julho: alta de 
0,3% no mês, abaixo do esperado, com a 
queda dos preços do grupo alimentação 
compensando o aumento do preço da 
gasolina. Para 2021, segue em 3,00%. Isso 
reforça o cenário de queda da taxa básica de 
juros para 2,00% na próxima reunião do 
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Copom, que já era forte principalmente 
depois dos pronunciamentos do presidente 
do Banco Central, como enfatizamos na 
semana passada.  A expectativa é de que a 
Selic seja mantida nesse patamar até o final 
do ano. No calendário econômico, destaque 
para a divulgação de mais uma série de 
indicadores de confiança para o mês de 
julho, para a PNAD Contínua de junho, para a 
reunião do Fomc (o Copom do Federal 
Reserve), na quarta-feira (29/07), e para as 
notas para imprensa de crédito, setor 
externo e fiscal, do Banco Central do Brasil.  
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte:27/07/2020 
Notas: 1- dados até  junho/20; 2- dados até  maio/20; 3- dados até  abril/20; 4- dados até  março/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

24/07/20 17/07/20 26/06/20 24/04/20 03/01/20 24/07/20 17/07/20 26/06/20 24/04/20 03/01/20

4 PIB 0,59% -0,25% 0,93% -5,77% -5,95% -6,54% -3,34% 2,30% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00% 2,50%

3
Produção Industrial 

(quantum)
-2,47% -8,27% -2,87% -7,86% -7,86% -6,00% -2,35% 2,19% 4,00% 4,00% 4,00% 2,90% 2,50%

4 PIB Indústria -0,98% -0,12% 0,67% -7,50% -6,93% -7,12% -2,65% 2,50% 3,90% 3,75% 3,80% 2,80% 2,90%

4 PIB de Serviços 1,17% -0,45% 0,85% -5,85% -4,85% -5,49% -2,73% 2,10% 3,35% 3,10% 3,10% 2,90% 2,50%

4 PIB Agropecuário 0,89% 1,90% 1,56% 2,17% 2,09% 2,23% 2,51% 3,00% 2,90% 2,95% 3,00% 3,00% 3,20%

1 IPCA 4,31% 0,10% 2,13% 1,67% 1,72% 1,63% 2,20% 3,60% 3,00% 3,00% 3,00% 3,40% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 4,39% 7,31% 7,96% 6,70% 5,63% 4,90% 4,24% 4,02% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

1 SELIC 4,59% 2,58% 4,56% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 4,50% 3,00% 3,00% 3,00% 4,25% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,48 4,55 5,20 5,20 5,20 4,80 4,09 5,00 5,00 5,00 4,55 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 55,02% 54,32% 67,40% 67,50% 66,25% 60,90% 58,08% 69,78% 69,95% 67,90% 62,65% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-49,45 -11,33 -42,45 -8,31 -8,85 -13,50 -39,60 -54,20 -15,60 -19,50 -20,88 -44,85 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,78 13,05 36,14 55,00 55,15 53,00 37,65 38,20 53,35 53,40 55,00 35,50 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
78,56 20,59 67,50 53,95 53,95 57,50 72,00 80,00 64,10 64,10 72,50 80,00 84,40

1 Preços Administrados 5,54% -2,19% 0,11% 1,20% 1,19% 1,00% 1,40% 4,00% 3,90% 3,85% 3,85% 3,80% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019

Realizado 

2020

Realizado 

12 meses

Valores projetados para 2020
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