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Como adiantamos no último comentário, a 
semana que passou seria agitada nos 
mercados.  Assim foi, mas infelizmente não 
de maneira positiva. A volatilidade dos 
últimos dias foi reflexo do aumento de casos 
de Covid-19 na Europa – que já começa a 
afetar indicadores de atividade no continente 
–, da consolidação de um cenário 
preocupante para a eleição presidencial 
americana – agravado com o diagnóstico 
positivo de Donald Trump para Covid-19 – e, 
principalmente, pela percepção de crescente 
risco fiscal no Brasil. Apesar disso, as 
projeções dos analistas para a economia 
brasileira mantiveram os movimentos 
observados nas últimas semanas, até porque 
o mercado espera sinalizações mais claras. O 
anúncio de que o Renda Cidadã - programa 
de transferência de renda que objetiva 
ampliar o Bolsa Família  e reduzir os impactos 
da retirada do Auxílio Emergencial - seria 
financiado com recursos orçados para o 
Fundeb e para o pagamento de precatórios, 

foi mal recebido. Evidencia-se o embate, 
dentro do governo, que contrapõe uma ala 
que prioriza a agenda econômica (liberal e 
fiscalista) a  outra que prioriza a agenda 
política (na tentativa de capitalizar a 
popularidade obtida com o maior gasto fiscal 
“permitido” pelo contexto emergencial e 
excepcional da pandemia). Ainda é difícil 
prever o que prevalecerá, pois falta uma 
resposta crível sobre como o governo 
financiará o Renda Cidadã dentro do teto de 
gastos. O problema é que, enquanto a 
resposta não vem, a situação é “empurrada” 
para a frente, e crescem os riscos de uma 
solução descoordenada ou pouco 
convencional, como a extensão do estado de 
emergência até meados de 2021. Foi isso que 
fez a Bolsa cair, o real se desvalorizar e os 
juros futuros subirem e se descolarem ainda 
mais da taxa curta, aumentando 
preocupações com a administração da dívida 
pública num contexto em que os investidores 
exigem mais prêmio de risco para aceitar 

financiar o governo. Dados do mercado de 
trabalho divulgados na semana passada 
mostram que, apesar de notícias mais 
animadoras sobre o emprego formal, a 
pressão resultante da reincorporação de um 
enorme contingente de pessoas que se 
encontra fora da força de trabalho deve 
impulsionar  a taxa de desemprego nos 
próximos meses, especialmente com a 
diminuição da renda associada à redução, ou 
retirada, do Auxílio Emergencial. A produção 
industrial cresceu 3,2% em agosto, de acordo 
com os dados da PIM-PF do IBGE. O número 
veio um pouco abaixo do consenso de 
mercado, mas como houve revisões para 
cima em meses anteriores, o resultado 
trouxe pouco impacto nas expectativas. Em 
meio a tantas incertezas, a projeção mediana 
para a variação do PIB este ano se manteve 
praticamente estável mais uma semana, indo 
de -5,04% para -5,02%. Para o ano que vem, 
a projeção permanece em 3,50%.  
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Já a projeção para o IPCA este ano continua a 
subir, de 2,05% para 2,12%, assim como a 
projeção para o IGP-M, de 15,64% para 
16,59%, ampliando ainda mais, como temos 
enfatizado, a diferença entre os índices. Com 
projeções para a inflação em alta – ainda que 
dentro das metas estabelecidas pelo  CMN – 
e as disfuncionalidades cada vez mais claras 
no mercado de títulos públicos, começam a 
florescer entre os analistas debates sobre a 
sustentabilidade da manutenção da taxa 
básica de juros, a Selic, em 2,0%. As 

projeções, por enquanto, permanecem em 
2,0% para o final deste ano, com aumento ao 
longo de 2021 para 2,5%. Mas, se não houver 
uma resposta clara à deterioração do quadro 
fiscal, tendem a crescer as avaliações 
questionando se juros historicamente tão 
baixos podem ser sustentáveis. No calendário 
econômico da semana, destaque para a PMC, 
com dados do varejo, a ser divulgada na 
quinta-feira (08/10) pelo IBGE. 

Nº 119 – outubro/2020 – semana 1 

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.  



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

Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 05/10/2020 
Notas: 1- dados até  agosto/20 ; 2- dados até  julho/20 ; 3- 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

02/10/20 25/09/20 04/09/20 03/07/20 03/01/20 02/10/20 25/09/20 04/09/20 03/07/20 03/01/20

3 PIB 0,84% -5,89% -2,21% -5,02% -5,04% -5,31% -6,50% 2,30% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,52% -9,61% -5,68% -6,30% -6,30% -6,38% -8,10% 2,19% 4,53% 4,41% 5,33% 4,00% 2,50%

3 PIB Indústria -0,34% -6,53% -2,55% -4,91% -4,74% -6,26% -7,35% 2,50% 4,02% 4,30% 4,30% 3,90% 2,90%

3 PIB de Serviços 1,16% -5,86% -2,22% -5,53% -5,52% -5,58% -5,59% 2,10% 3,42% 3,41% 3,41% 3,10% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,15% 1,57% 1,50% 1,72% 1,83% 2,07% 2,29% 3,00% 2,50% 2,50% 2,80% 3,00% 3,20%

1 IPCA 4,31% 0,70% 2,44% 2,12% 2,05% 1,78% 1,63% 3,60% 3,00% 3,01% 3,00% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 9,64% 13,02% 16,59% 15,64% 11,72% 6,25% 4,24% 4,22% 4,21% 4,03% 4,00% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,94% 3,87% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,50% 2,50% 2,50% 2,88% 3,00% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,47 4,78 5,25 5,25 5,25 5,20 4,09 5,00 5,00 5,00 5,05 4,00

1

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 60,71% 55,57% 67,55% 67,00% 67,00% 67,10% 58,08% 70,00% 69,95% 69,83% 68,06% 59,20%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,93 -8,54 -25,45 -6,81 -7,20 -8,10 -11,75 -54,20 -17,00 -19,45 -15,60 -20,44 -60,30

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 31,87 44,88 57,49 55,15 55,00 53,45 38,20 55,00 53,31 53,35 55,25 35,60

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
73,50 26,96 54,46 51,26 55,00 55,00 55,00 80,00 65,00 68,50 65,48 70,00 84,40

1 Preços Administrados 5,54% -0,21% 1,12% 0,98% 0,96% 1,00% 1,00% 4,00% 3,91% 3,96% 3,71% 3,80% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019

Realizado 

2020

Realizado 

12 meses

Valores projetados para 2020
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