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Na última semana, o Copom (Comitê de 
Política Monetária) do Banco Central 
aumentou em um p.p. a taxa de básica de 
juros, que passou de 4,25% para 5,25% a.a. O 
resultado já era esperado pelo mercado 
financeiro. Entretanto, o mais importante foi 
a mensagem para a trajetória futura dos 
juros, considerando o atual cenário 
inflacionário. A mensagem foi dada e para a 
próxima reunião, prevista para setembro, o 
Comitê prevê que poderá ocorrer outro 
aumento da mesma magnitude. Como 
resposta do mercado, o ajuste da expectativa 
para a Selic em 2021 está refletido pelo 
Boletim Focus desta semana em que a 
mediana aumentou 0,25 p.p, passando de 
7,00% para 7,25% a.a., com a mesma 
trajetória de aumento para 2022 (de 7,00% 
para 7,25% a.a.). Outro ponto abordado na 
declaração do Copom foi em relação à 
sustentabilidade da dívida pública, que 
mesmo com a recente melhora dos 
indicadores, “o risco fiscal elevado segue 
criando uma assimetria altista no balanço de 

riscos, ou seja, com trajetórias para a inflação 
acima do projetado no horizonte relevante 
para a política monetária”. A inflação tem se 
mostrado mais persistente e mais 
disseminada com a continuidade da pressão 
sobre os bens industriais. Além disso, os 
serviços surpreendem com altas acima do 
esperado, fora a pressão de componentes 
como a elevação da bandeira tarifária e novos 
aumentos nos preços de alimentos, em 
virtude das condições climáticas adversas. A 
expectativa para a inflação pelo IPCA 
divulgada pelo Focus voltou a apesentar alta 
pela 18ª semana consecutiva, saindo de 
6,79% para 6,88%. Para 2022, houve aumento 
marginal, de 3,81% para 3,84%. Em relação a 
atividade econômica, a expectativa do Focus, 
após 15 semanas seguidas de alta, acendeu o 
sinal amarelo e a previsão para o crescimento 
do PIB para 2021 foi mantida em 5,30%. Para 
2022, houve leve redução de 2,10% para 
2,05%. A Taxa de Câmbio também se manteve 
estável para 2021 e 2022, em R$/US$ 5,10 e 
R$/US$ 5,20, respectivamente. Entretanto, 

nas últimas semanas o impacto negativo dos 
“ruídos” na política e na área fiscal, com a 
questão do financiamento dos precatórios e 
do novo programa de auxílio à renda, tem 
levado a alta volatilidade no câmbio com o 
dólar voltando a ficar próximo de R$/US$ 
5,25.
O resultado da produção industrial de junho 
divulgado pela Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM) do IBGE mostra aumento de 12,0% em 
relação ao mesmo mês do ano anterior. 
Importante destacar que a indústria compõe 
17,7% do PIB e emprega mais de 10 milhões 
de pessoas com uma massa salarial mensal 
de cerca de R$ 30 bilhões. Em relação a maio, 
o índice de base fixa com ajuste sazonal da 
PIM apresentou estabilidade. Sobre as 
grandes categorias econômicas, os bens 
intermediários e os bens de consumo 
recuaram 0,6% e 0,9%, respectivamente. A 
alta ocorreu pelos bens de capital que 
avançam 1,4%, na comparação em relação a 
maio, com ajuste sazonal. Destaque para 
produção de veículos automotores, reboques 
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e carrocerias que recuaram 3,8% em relação a 
maio. A fabricação de veículos automotores 
tem sofrido com a redução da oferta de 
componentes eletrônicos na cadeia global e a 
previsão do setor é de que essa situação 
deverá perdurar até meados de 2022. A 
ANFAVEA (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores) reduziu 
sua projeção de crescimento na produção de 
veículos para 2021, passando de 25% para 
21% em relação a 2020. 
Na agenda da semana, aguarda-se a 
divulgação do IPCA de julho (10/08) e o 
resultado do IBC-Br (prévia do PIB) de junho 
(13/08) pelo Banco Central.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 09/08/2021
Notas:  1- dados até julho/21; 2- dados até junho/21; 5- 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

06/08/21 30/07/21 09/07/21 07/05/21 08/01/21 06/08/21 30/07/21 09/07/21 07/05/21 08/01/21

5 PIB -4,06% 0,95% -3,76% 5,30% 5,30% 5,26% 3,21% 3,41% 2,05% 2,10% 2,09% 2,33% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% 12,92% 6,62% 6,47% 6,38% 6,29% 5,50% 4,78% 2,20% 2,20% 2,20% 2,00% 2,45%

5 PIB Indústria -3,48% 3,01% -2,70% 5,99% 5,99% 5,55% 4,23% 4,05% 2,26% 2,30% 2,22% 2,15% 2,28%

5 PIB de Serviços -4,47% -0,80% -4,51% 4,80% 4,65% 4,53% 3,00% 3,28% 2,28% 2,25% 2,23% 2,45% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,96% 5,19% 2,35% 3,50% 3,53% 3,70% 2,36% 2,42% 2,49% 2,49% 2,35% 2,38% 3,00%

2 IPCA 4,52% 3,77% 8,35% 6,88% 6,79% 6,11% 5,06% 3,34% 3,84% 3,81% 3,75% 3,61% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 15,99% 33,84% 19,31% 19,17% 18,35% 14,81% 4,60% 4,86% 4,66% 4,60% 4,18% 4,00%

1 SELIC 1,90% 4,15% 2,45% 7,25% 7,00% 6,63% 5,50% 3,25% 7,25% 7,00% 7,00% 6,25% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,12 5,41 5,10 5,10 5,05 5,35 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% 64,50% 64,95% 63,20% 63,30% 63,55% 66,20% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -6,98 -19,64 0,00 0,00 -0,27 -1,80 -16,00 -14,00 -14,30 -14,30 -20,30 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 19,85 39,12 69,40 70,37 68,70 64,00 55,00 62,80 63,50 60,00 55,02 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 25,69 46,63 53,75 53,75 55,00 55,01 60,00 67,00 67,50 67,45 63,50 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 7,71% 13,00% 10,89% 10,70% 9,70% 8,11% 4,02% 4,40% 4,42% 4,50% 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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