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Ainda refletindo o tom mais otimista das 
últimas semanas, associado a melhores 
perspectivas para o desenvolvimento da 
imunização contra a Covid-19, à redução das 
incertezas no cenário internacional com o 
equacionamento das eleições presidenciais 
nos EUA e aos resultados mais recentes dos 
indicadores de atividade do terceiro 
trimestre no Brasil, as projeções dos agentes 
consultados no relatório Focus mantiveram, 
em grande parte, as tendências observadas 
na última semana. A começar pelas 
projeções de crescimento do PIB deste ano, 
que continuam a melhorar, indo de -4,66% 
para -4,55%, cenário compatível com um 
crescimento entre 7% e 10% no terceiro 
trimestre - como apontam os indicadores 
conjunturais de atividade agregada 
divulgados até setembro, como o IBC-Br 
(+9,5%) e o Monitor do PIB da FGV (+7,5%) -
com desaceleração significativa para cerca de 
2% no quarto trimestre. Para o ano que vem, 
a projeção do crescimento também 

aumentou, de 3,31% para 3,40%. Duas 
observações importantes quanto a esses 
números: em primeiro lugar, um aumento 
conjunto das projeções para os dois anos é 
sempre positivo, pois significa mais 
crescimento em termos absolutos no biênio, 
diferentemente do que ocorria há algumas 
semanas. Entretanto, o crescimento 
projetado para 2021 pode ser, em grande 
parte, atribuído a efeito do chamado 
“carregamento estatístico”, isto é, dada a 
forte queda do PIB no ano anterior, mesmo 
que a atividade cresça pouco ao longo do 
ano que vem, o crescimento ultrapassaria 
facilmente os 3%, e é o que está embutido 
em tais projeções. A economia brasileira já 
crescia em ritmo relativamente lento antes 
do impacto da pandemia, e há poucas razões 
para crer que possa crescer mais depois, com 
um cenário fiscal muito complicado, juros 
futuros em alta, mercado de trabalho 
fragilizado e um cenário ainda incerto em 
relação à dinâmica da pandemia. Além disso, 

deve-se começar a levar em consideração 
uma possível menor produtividade da 
economia associada à perda de habilidades 
laborais e educacionais por conta das 
paralisações deste ano e até mesmo à 
depreciação do capital fixo instalado, dado o 
baixo nível de investimentos públicos e 
privados. Com o fim do ano se aproximando, 
tampouco é fácil acreditar que a agenda de 
reformas caminhe significativamente nos 
próximos meses, impondo mais uma barreira 
ao aumento da confiança na economia. 
Enquanto isso, as projeções para inflação 
continuam a ser ajustadas para cima, já pela 
15ª semana consecutiva. Faltando apenas 
dois meses para o fechamento do ano, a 
projeção para IPCA este ano subiu 
significativamente esta semana, de 3,25% 
para 3,45%, mais compatível com os valores 
esperados para inflação mensal em 
novembro e dezembro, como havíamos 
enfatizado nos últimos comentários. Para o 
ano que vem, a projeção para a inflação
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oficial também subiu, de 3,22% para 3,40%. 
As expectativas continuam dentro das metas 
estabelecidas pelo CMN, de 3,75% para este 
ano e 3,50% para o próximo. Entretanto, vale 
ressaltar o quanto a situação se tornou 
menos confortável em pouco tempo. Há 
apenas um mês, as projeções para 2020 e 
2021 eram, respectivamente, de 2,99% e 
3,10%. Com isso, o mercado projeta agora 
uma ação um pouco mais forte por parte do 

Banco Central em relação aos juros básicos, o 
que também caminha na direção de tornar a 
taxa de curto prazo mais compatível com os 
prêmios embutidos nos juros de longo prazo, 
o que diminuiria a inclinação da curva de 
juros que se acentuou fortemente desde 
agosto, quando aumentaram os temores com 
a situação fiscal do País. Para este ano, o 
mercado ainda espera que o Copom 
mantenha a Selic inalterada na última 

reunião deste ano, em dezembro, em 2,00%. 
No entanto, para o final do ano que vem, a 
projeção mediana subiu de 2,75% para 
3,00%. Na agenda econômica desta semana, 
destaque para diversos indicadores de 
confiança, para o IPCA-15 de novembro, 
amanhã (24/11), para o IGP-M de novembro 
e a PNADc de setembro, com dados do 
mercado de trabalho, na sexta-feira (27/11).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 23/11/2020
Notas: 1- dados até outubro/20; 2- dados até  setembro/20; 5- 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

20/11/20 13/11/20 23/10/20 21/08/20 03/01/20 20/11/20 13/11/20 23/10/20 21/08/20 03/01/20

5 PIB 0,84% -5,89% -2,21% -4,55% -4,66% -4,81% -5,46% 2,30% 3,40% 3,31% 3,42% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,27% -7,18% -5,51% -5,04% -5,34% -5,90% -7,68% 2,19% 4,53% 3,72% 4,00% 5,42% 2,50%

5 PIB Indústria -0,34% -6,53% -2,55% -3,60% -3,93% -4,55% -6,73% 2,50% 3,99% 3,82% 3,99% 4,10% 2,90%

5 PIB de Serviços 1,16% -5,86% -2,22% -5,20% -5,42% -5,66% -5,20% 2,10% 3,12% 2,94% 2,94% 3,50% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,15% 1,57% 1,50% 1,74% 1,75% 1,72% 2,40% 3,00% 2,80% 2,50% 2,50% 2,90% 3,20%

1 IPCA 4,31% 2,22% 3,92% 3,45% 3,25% 2,99% 1,71% 3,60% 3,40% 3,22% 3,10% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 18,09% 20,92% 22,86% 21,21% 19,72% 9,36% 4,24% 4,58% 4,34% 4,32% 4,08% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,90% 3,26% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,50% 3,00% 2,75% 2,75% 3,00% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,77 5,05 5,38 5,41 5,40 5,20 4,09 5,20 5,20 5,20 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 61,45% 56,14% 67,00% 67,00% 67,74% 67,00% 58,08% 69,10% 69,60% 70,00% 69,65% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,93 -6,48 -20,66 -3,80 -3,60 -3,80 -6,96 -54,20 -18,50 -17,75 -17,00 -15,30 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 36,97 46,75 57,73 57,73 58,00 55,00 38,20 55,10 55,10 55,00 53,31 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
73,50 28,55 50,03 45,00 50,00 50,00 55,00 80,00 60,00 60,00 65,00 65,48 84,40

1 Preços Administrados 5,54% 0,15% 1,47% 0,80% 0,80% 0,80% 1,13% 4,00% 4,50% 4,04% 4,00% 4,00% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019
Realizado 

2020
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2020
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