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As projeções de crescimento do PIB para este 
ano, e o próximo, começam a mostrar mais 
claramente um cenário que propusemos há 
algumas semanas: o gasto fiscal feito no 
Brasil contra a pandemia foi dos maiores do 
mundo e o maior entre os países 
emergentes, o que vem reduzindo a queda 
do nível de atividades até agora. Isso fica 
evidente ao observarmos as projeções para a 
variação do PIB em 2020, compiladas no 
relatório Focus do Banco Central, que 
subiram de -5,00% para -4,81% nesta 
semana. No entanto, dada a frágil situação 
fiscal do País – que se torna ainda mais 
desfavorável com gastos que devem elevar o 
déficit primário para quase R$ 900 bilhões 
(perante uma meta anterior à pandemia de 
R$ 124 bilhões) – o crescimento no ano que 
vem e nos próximos anos pode ser menor 
que o esperado. Tanto por conta do aumento 
da incerteza, como da elevação das taxas de 
juros de prazos mais longos, que já está 
acontecendo. Nesse cenário, a projeção para 
a taxa básica de juros de curto prazo, a Selic, 

apesar de permanecer estável em 2,00% para 
o final deste ano – indicando que o mercado 
não acredita em elevação dos juros pela 
autoridade monetária nas duas próximas 
reuniões do Copom – subiu de 2,50% para 
2,75% para o final de 2021. E, também, 
segue em direção oposta à projeção para a 
taxa de crescimento do PIB no ano que vem, 
que agora caiu de 3,47% para 3,42%. As 
eleições presidenciais nos EUA se aproximam 
com um cenário controverso, muito diferente 
do que costuma existir naquele país, o que 
aumenta as incertezas nos mercados globais. 
Além disso, há dúvidas em relação à votação 
de estímulos fiscais, que até mesmo o Fed -
autoridade monetária americana - considera 
importantes para manter a recuperação da 
maior economia do mundo. Na Europa, a 
preocupação é com a segunda onda da 
Covid-19, que já provocou novas medidas 
restritivas à mobilidade. O IPCA-15, divulgado 
na última sexta-feira, teve alta de 0,94% em 
outubro, ante 0,45% no mês anterior, ficando 
acima da expectativa mediana do mercado 

(0,82%), mantendo os debates sobre a 
inflação nas manchetes e entre analistas. A 
taxa acumulada em 12 meses subiu de 2,65% 
para 3,52% e, no ano, a alta até outubro é de 
2,31%. Apesar de a alta da inflação corrente 
dever-se à pressão de itens de alimentação, 
sabe-se que é da natureza desses preços a 
grande volatilidade. Assim, não surpreende 
que haja sinais de descompressão das altas 
no arroz, no leite e no óleo de soja. Por outro 
lado, têm aumentado as preocupações em 
relação aos produtos industrializados, com os 
registros de escassez e aumento de preços 
de insumos em algumas indústrias. Na 
agenda da semana, destaque para a 
divulgação de diversos indicadores de 
confiança, para a próxima decisão do Copom, 
na quarta-feira (28/10), para o IGP-M de 
outubro, na quinta (29/10), e para a PNADc, 
na sexta (30/10), com dados do mercado de 
trabalho relativos ao trimestre móvel 
encerrado em agosto.
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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 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 26/10/2020
Notas: 1- dados até  setembro/20; 2- dados até  agosto/20 ; 4- dados até  junho/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

23/10/20 16/10/20 25/09/20 24/07/20 03/01/20 23/10/20 16/10/20 25/09/20 24/07/20 03/01/20

4 PIB 0,84% -5,89% -2,21% -4,81% -5,00% -5,04% -5,77% 2,30% 3,42% 3,47% 3,50% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,60% -8,62% -5,72% -5,90% -5,98% -6,30% -7,86% 2,19% 4,00% 4,27% 4,41% 4,00% 2,50%

4 PIB Indústria -0,34% -6,53% -2,55% -4,55% -4,86% -4,74% -7,50% 2,50% 3,99% 4,01% 4,30% 3,90% 2,90%

4 PIB de Serviços 1,16% -5,86% -2,22% -5,66% -5,73% -5,52% -5,85% 2,10% 2,94% 3,20% 3,41% 3,35% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,15% 1,57% 1,50% 1,72% 1,71% 1,83% 2,17% 3,00% 2,50% 2,80% 2,50% 2,90% 3,20%

1 IPCA 4,31% 1,34% 3,14% 2,99% 2,65% 2,05% 1,67% 3,60% 3,10% 3,02% 3,01% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 14,40% 17,94% 19,72% 17,15% 15,64% 7,96% 4,24% 4,32% 4,30% 4,21% 4,02% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,90% 3,55% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,50% 2,75% 2,50% 2,50% 3,00% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,64 4,91 5,40 5,35 5,25 5,20 4,09 5,20 5,10 5,00 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 60,68% 55,57% 67,74% 67,40% 67,00% 67,40% 58,08% 70,00% 70,00% 69,95% 69,78% 59,20%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,93 -6,48 -20,66 -3,80 -6,71 -7,20 -8,31 -54,20 -17,00 -17,00 -19,45 -15,60 -60,30

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 36,97 46,75 58,00 57,56 55,15 55,00 38,20 55,00 55,00 53,31 53,35 35,60

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
73,50 28,55 50,03 50,00 50,00 55,00 53,95 80,00 65,00 65,00 68,50 64,10 84,40

1 Preços Administrados 5,54% -0,08% 1,13% 0,80% 0,96% 0,96% 1,20% 4,00% 4,00% 3,90% 3,96% 3,90% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019
Realizado 

2020
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2020
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