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Na semana passada, havia a expectativa de 
sanção ou veto do orçamento de 2021 do 
Governo Federal. Com a sanção pelo 
Presidente no último dia do prazo, as 
atenções dessa semana estarão voltadas para 
a instalação da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pandemia pelo Senado, que 
tem o objetivo de investigar as ações do 
Governo e a utilização dos recursos federais 
pelos estados. É esperado, também, que o 
Congresso inicie em maio a análise de uma 
nova pauta econômica com ações para 
auxiliar o enfrentamento da pandemia, 
especialmente para o setor empresarial, com 
novas medidas de estímulos para a economia, 
como a reedição do Pronampe (Programa 
Nacional de Apoio à Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte), que visa 
disponibilizar crédito para pequenas e médias 
empresas através de financiamentos a juros 
baixos e regras simplificadas, e do BEm
(Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda), que permite a redução 
da jornada de trabalho e de salários para 

trabalhadores do setor privado. 
Para a atividade econômica, após o IBC-Br na 
semana passada ter apontado crescimento de 
0,98% em fevereiro, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, o Monitor do 
PIB divulgado pela FGV, apresentou 
crescimento de 1,6% na atividade econômica, 
também em fevereiro e na mesma 
comparação. No indicador da FGV, apenas a 
indústria apresentou queda (-0,4%) no mês 
observado. Os serviços cresceram 1,4%, 
puxados pelos serviços de informação (5,3%) 
e de intermediação financeira (7%). 
Entretanto, é necessário cautela no otimismo, 
visto que em março houve recrudescimento 
da pandemia, com aumento no número de 
mortes, seguindo em abril (já sendo este 
considerado o mês mais letal desde o início 
da pandemia), fazendo com que alguns 
estados e municípios voltassem a restringir 
parte das atividades do comércio e serviços, 
como também a circulação de pessoas. O 
reflexo das restrições já mostra sinais na 
indústria. Em relação à indústria, o Índice de 

Confiança da Indústria (ICI) da FGV vem 
apesentando desaceleração em termo 
absolutos desde novembro/2020 – quando 
registrou 112 pontos, crescimento de 17,8% 
na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Em março/2020, o índice caiu para 
106,4 pontos, avanço de 7,5% na mesma 
comparação mensal, sendo a quarta queda 
consecutiva, retornando ao menor patamar 
desde agosto de 2020.
A expectativa para o PIB 2021 divulgada pelos 
economistas do Focus nessa semana, 
aumentou pela primeira vez depois de sete 
semanas consecutivas de queda, passando de 
3,04% para 3,09%. Para 2022, a projeção de 
2,34% se manteve. A mediana do Focus para 
a taxa de câmbio  em 2021 foi mantida em 
relação à semana anterior, R$/US$ 5,40, mas 
subiu de R$/US$ 5,26 para R$/US$ 5,40 em 
2022. Para a taxa Selic, os economistas 
elevaram a projeção em 0,25p.p. em 2021, 
passando de 5,25% para 5,50%, e 
aumentaram também a expectativa para 
2022, de 6,00% para 6,13%. 
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A previsão para o IPCA 2021 aumentou pela 
3ª semana consecutiva, saindo de 4,92% na 
semana anterior para 5,01%. Para 2022, a 
projeção foi mantida em 3,6%. 
Na agenda desta semana aguarda-se a 
divulgação do IPCA-15 pelo IBGE (27/04), o 
índice é considerado uma prévia da inflação 
oficial e os analistas esperam que ocorra alta 
no índice, pressionado pelos preços dos 
combustíveis, gás de cozinha e medicamentos 
e pelos alimentos. Espera-se também a 
divulgação do  dados do CAGED em 28/04, do 
IGP-M de abril em 29/04 e, em 30/04, a taxa 
de desemprego pelo IBGE, que deve seguir 
aumentando.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 26/04/2021
Notas:  1- dados até março/21; 2- dados até fevereiro/21; 4-dados até dezembro/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

23/04/21 16/04/21 26/03/21 22/01/21 08/01/21 23/04/21 16/04/21 26/03/21 22/01/21 08/01/21

4 PIB -4,06% - -4,06% 3,09% 3,04% 3,18% 3,49% 3,41% 2,34% 2,34% 2,34% 2,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-0,56% 1,26% -4,18% 5,06% 5,06% 5,24% 5,03% 4,78% 2,00% 2,15% 2,50% 2,45% 2,45%

4 PIB Indústria -3,48% - -3,48% 4,22% 4,00% 3,89% 4,10% 4,05% 2,25% 2,39% 2,00% 2,30% 2,28%

4 PIB de Serviços -4,47% - -4,47% 2,90% 2,89% 2,91% 3,16% 3,28% 2,34% 2,30% 2,30% 2,50% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,96% - 1,96% 2,31% 2,30% 2,25% 2,57% 2,42% 2,22% 2,40% 2,40% 3,00% 3,00%

1 IPCA 4,52% 2,05% 6,10% 5,01% 4,92% 4,81% 3,50% 3,34% 3,60% 3,60% 3,51% 3,50% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 8,27% 31,11% 13,15% 12,66% 12,20% 5,52% 4,60% 4,15% 4,15% 4,10% 4,00% 4,00%

1 SELIC 1,90% 2,23% 2,25% 5,50% 5,25% 5,00% 3,50% 3,25% 6,13% 6,00% 6,00% 5,00% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,70 5,47 5,40 5,40 5,33 5,00 5,00 5,40 5,26 5,26 5,00 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 61,63% 58,26% 64,60% 64,60% 64,80% 64,45% 64,95% 66,20% 66,20% 66,20% 66,60% 66,80%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-24,07 -15,36 -17,83 -5,00 -10,00 -12,00 -19,95 -16,00 -20,30 -20,60 -19,70 -29,10 -29,05

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 -3,65 29,53 59,00 57,65 55,00 55,00 55,00 54,55 54,05 50,50 49,30 50,00

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 17,71 39,26 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00 65,00 65,00 64,40 70,00 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 4,24% 6,95% 8,04% 7,70% 7,64% 4,39% 4,02% 4,34% 4,25% 4,00% 3,75% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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