
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS – SUESP | estudos@cnseg.org.br

O resultado melhor que o esperado do PIB do 
primeiro trimestre deste ano, os sinais 
discretos, mas positivos, do andamento da 
agenda de reformas no Congresso, uma folga 
nos resultados fiscais (ainda que temporária, 
por ser em grande parte causada pela inflação 
mais alta que as estimativas) e preocupações 
adicionais com a dinâmica dos preços em 
semana de reunião do Copom dão a tônica 
dos movimentos das projeções dos analistas 
consultados no Relatório Focus, do Banco 
Central. Amanhã, dia 15 de junho, e na 
quarta-feira dia 16 o Comitê de Política 
Monetária (Copom) se reúne para decidir a 
nova taxa básica de juros (Selic), hoje em 
3,50%. Conforme já sinalizado na última 
reunião, a expectativa é de outro aumento de 
0,75 ponto percentual. No entanto, as 
atenções estarão voltadas para o tom do 
comunicado que é emitido junto com a 
decisão, que deve deixar claro se o Banco 
Central continuará buscando um ajuste 
“parcial” do estímulo monetário – como vinha 
sinalizando – ou se passará a explicitamente 

buscar o ajuste que for necessário para trazer 
a inflação para a meta no ano que vem. As 
projeções para a Selic apontam que o 
mercado aposta na segunda opção, com a 
mediana das expectativas para os juros 
básicos ao final deste ano já saltando de 
5,75% para 6,25%. Para 2022, permanece a 
projeção de 6,5%. De acordo com o IBGE, o 
IPCA teve, em maio, alta de 0,83%, resultado 
consideravelmente acima do esperado pelos 
analistas, aumentando os temores quanto a 
uma desancoragem das expectativas da 
inflação nos próximos anos, para além de 
2021, em que já se encontram acima do teto 
da meta. A inflação oficial acumulada em 12 
meses ficou em 8,06%. Com isso, a projeção 
para o IPCA este ano deu um salto de 5,44% 
para 5,82%. Para 2022, também subiu, de 
3,70% para 3,78%. Ou seja, a projeção é de 
estouro do teto da meta este ano (5,25%) e 
de que esteja acima do centro da meta no 
ano que vem (3,5%). Embora os números 
positivos da atividade econômica e da 
situação fiscal – beneficiados pelo aumento 

da arrecadação real e com a diminuição da 
relação dívida/PIB por conta da inflação mais 
alta – sejam positivos, eles refletem, de 
maneira geral, fatores em grande medida 
temporários e não completamente 
desejáveis. O problema fiscal continua a 
existir, bastando que a inflação volte a cair 
para que ressurja, mesmo com maior 
crescimento de atividades econômicas. Em 
relação ao crescimento, a recuperação da 
economia continua sendo desigual, com 
desempenho melhor da indústria e do 
agronegócio em comparação com vários 
segmentos do setor de serviços, e deveremos 
estar atentos nas próximas semanas a 
indicações de que essas boas notícias podem 
ser mais perenes. Por isso, o resultado da 
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgado 
na semana passada, é especialmente positivo, 
ao mostrar evolução de 0,7% em abril, com 
forte crescimento nos serviços prestados às 
famílias. 
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No entanto, é difícil imaginar que o consumo 
das famílias possa se sustentar por muito 
tempo com o mercado de trabalho tão 
fragilizado, a não ser que a poupança 
precaucional acumulada pelas classes mais 
favorecidas, aliada à extensão do auxílio 
emergencial – já confirmada pelo Ministro da 
Economia –, dê sustentação aos resultados 
mais positivos enquanto as condições 
econômicas se normalizam com o avanço da 
vacinação. Assim, seria possível vislumbrar, de 
fato, um cenário mais positivo para a 
economia. Nesse contexto, a projeção para o 

crescimento do PIB em 2021 saltou de 4,36% 
para 4,85%. Para 2022, entretanto, a projeção 
caiu de 2,31% para 2,20%, deixando claro que 
muito do avanço da projeção tem mais a ver 
com questões estatísticas que com reais 
expectativas de melhor desempenho 
econômico, ao menos por enquanto. O IBC-
Br, divulgado há pouco, apontou que a 
economia cresceu 0,44% em maio, resultado 
abaixo do esperado pelos analistas. No 
calendário da semana, além do Copom, na 
quarta-feira (16/06), destaque para monitor 
do PIB de abril, da FGV, no mesmo dia.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 14/06/2021
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

11/06/21 04/06/21 14/05/21 12/03/21 08/01/21 11/06/21 04/06/21 14/05/21 12/03/21 08/01/21

3 PIB -4,06% 0,95% -3,76% 4,85% 4,36% 3,45% 3,23% 3,41% 2,20% 2,31% 2,38% 2,39% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% 10,47% 1,13% 6,11% 6,10% 5,50% 4,69% 4,78% 2,50% 2,40% 2,25% 2,38% 2,45%

3 PIB Indústria -3,48% 3,01% -2,70% 5,39% 5,17% 4,50% 4,32% 4,05% 2,24% 2,24% 2,01% 2,26% 2,28%

3 PIB de Serviços -4,47% -0,80% -4,51% 3,96% 3,75% 3,14% 3,15% 3,28% 2,20% 2,20% 2,45% 2,45% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,96% 5,19% 2,35% 3,58% 3,12% 2,21% 2,31% 2,42% 2,45% 2,45% 2,38% 2,54% 3,00%

1 IPCA 4,52% 3,22% 8,06% 5,82% 5,44% 5,15% 4,60% 3,34% 3,78% 3,70% 3,64% 3,50% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 14,41% 37,06% 18,87% 18,81% 15,51% 11,02% 4,60% 4,56% 4,50% 4,15% 4,03% 4,00%

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

1 Câmbio 5,20 5,23 5,45 5,18 5,30 5,30 5,30 5,00 5,20 5,30 5,35 5,20 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 60,53% 59,85% 62,10% 62,48% 63,50% 65,00% 64,95% 64,32% 64,40% 66,00% 66,20% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-24,07 -9,72 -12,39 -0,27 -1,08 -1,00 -11,00 -16,00 -18,60 -18,60 -20,00 -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 60,00 60,35 56,52 50,00 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 21,25 41,17 58,90 57,65 55,01 52,50 60,00 66,99 65,70 63,50 60,00 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 6,85% 13,09% 9,05% 8,27% 8,12% 6,15% 4,02% 4,40% 4,25% 4,30% 3,97% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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