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A surpresa positiva com o PIB do primeiro 
trimestre – que cresceu 1,2% no período –
fortaleceu ainda mais o otimismo moderado 
das últimas semanas nos mercados locais, 
após a divulgação de diversos indicadores 
com dados melhores que o esperado para a 
economia brasileira no primeiro semestre 
deste ano. Com isso, a projeção mediana para 
o crescimento do PIB este ano subiu de 3,96% 
para 4,36%. Para 2022, a projeção subiu de 
2,25% para 2,31%. Na última semana, o 
Ibovespa voltou a bater sua máxima histórica 
e os juros longos tiveram queda, justamente 
em um momento em que os juros de curto 
prazo estão sendo elevados pelo Banco 
Central (a projeção para Selic ao final deste 
ano manteve-se em 5,75%), o que é um sinal 
positivo de credibilidade na política 
monetária. Já o dólar caiu para a faixa dos 
R$/US$ 5,10, recuperando a depreciação de 
2021. Esse processo, que começou com a 
solução política considerada satisfatória para 

a questão do orçamento de 2021, vem sendo 
reforçado também pela redução da 
percepção do risco fiscal, já que a inflação 
mais alta aumenta a arrecadação real do 
governo e tende a reduzir a razão Dívida/PIB –
indicador mais utilizado como medida de 
sustentabilidade fiscal –, via aumento do PIB 
nominal. A projeção para o IPCA este ano 
subiu de 5,31% para 5,44%. Para 2022, 
também subiu, de 3,68% para 3,70%. A 
inflação, aliás, será tema dominante da 
semana nos mercados mundiais e no Brasil, 
com a divulgação do IPCA por aqui e do CPI 
americano de maio, depois da surpresa da 
forte alta de abril. Algumas ressalvas 
importantes devem ser feitas em relação a 
esse cenário mais positivo das últimas 
semanas: a primeira é que a situação fiscal 
ainda é muito delicada e, assim que o 
“empurrão” da inflação mais alta que o 
esperado passar, deve voltar a se manifestar 
com mais intensidade. A segunda é que, 

apesar dos dados positivos do primeiro 
trimestre, com impulso das exportações, 
aumento dos investimentos e a força do setor 
agropecuário, o retorno do PIB ao nível pré-
pandemia ocorreu enquanto a ocupação, 
medida pela PNADc, encontra-se 7,1% menor 
no trimestre encerrado em março último em 
relação ao mesmo período do ano passado 
(são 6,6 milhões de ocupados a menos). Esse 
tipo de recuperação “sem emprego” pode 
alterar o padrão da demanda das empresas, 
inclusive de seguradoras. Como a economia 
se recuperou mais rapidamente que o 
mercado de trabalho e a renda, a demanda 
por seguros por parte de empresas tem se 
expandido a taxas mais altas que a demanda 
por parte das famílias. No calendário da 
semana, destaque para a PMC de abril, 
amanhã (08/06), para o IPCA de maio, na 
quarta-feira (09/06) e para a PMS, na sexta 
(11/06).
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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 
o prévio consentimento da CNseg. 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 07/06/2021
Notas:  1- dados até maio/21; 2- dados até abril/21; 3-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

04/06/21 28/05/21 07/05/21 05/03/21 08/01/21 04/06/21 28/05/21 07/05/21 05/03/21 08/01/21

3 PIB -4,06% 0,95% -3,76% 4,36% 3,96% 3,21% 3,26% 3,41% 2,31% 2,25% 2,33% 2,48% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% 10,47% 1,13% 6,10% 5,50% 5,50% 4,37% 4,78% 2,40% 2,30% 2,00% 2,30% 2,45%

3 PIB Indústria -3,48% 3,01% -2,70% 5,17% 4,61% 4,23% 4,20% 4,05% 2,24% 2,01% 2,15% 2,26% 2,28%

3 PIB de Serviços -4,47% -0,80% -4,51% 3,75% 3,80% 3,00% 3,27% 3,28% 2,20% 2,41% 2,45% 2,50% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,96% 5,19% 2,35% 3,12% 2,20% 2,36% 2,27% 2,42% 2,45% 2,40% 2,38% 2,54% 3,00%

2 IPCA 4,52% 2,37% 6,76% 5,44% 5,31% 5,06% 3,98% 3,34% 3,70% 3,68% 3,61% 3,50% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 14,41% 37,06% 18,81% 18,52% 14,81% 8,98% 4,60% 4,50% 4,35% 4,18% 4,00% 4,00%

1 SELIC 1,90% 3,29% 2,19% 5,75% 5,75% 5,50% 4,00% 3,25% 6,50% 6,50% 6,25% 5,50% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,23 5,45 5,30 5,30 5,35 5,15 5,00 5,30 5,30 5,40 5,13 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 60,53% 59,85% 62,48% 63,20% 64,50% 64,44% 64,95% 64,40% 65,65% 66,20% 65,50% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-24,07 -9,72 -12,39 -1,08 -1,06 -1,80 -12,50 -16,00 -18,60 -17,50 -20,30 -19,70 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 5,48 33,78 68,00 68,00 64,00 55,00 55,00 60,35 60,00 55,02 50,00 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 21,25 41,17 57,65 58,00 55,01 52,50 60,00 65,70 65,00 63,50 61,90 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 4,64% 9,62% 8,27% 8,20% 8,11% 5,17% 4,02% 4,25% 4,28% 4,30% 3,87% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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