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A grande expectativa para esta semana está 
centrada na reunião do COPOM que ocorrerá 
no próximo dia 05/05, quarta-feira. Na última 
reunião, em março, o Comitê sinalizou que: 
“Para a próxima reunião, a menos de uma 
mudança significativa nas projeções de 
inflação ou no balanço de riscos, o Comitê 
antevê a continuação do processo de 
normalização parcial do estímulo monetário 
com outro ajuste da mesma magnitude”. 
Desde então, como não foi observada essa 
“mudança significativa”, o mercado já aguarda 
a elevação da taxa básica de juros em 0,75 
p.p. Em presença desses antecedentes do 
COPOM e da divulgação, na semana passada, 
de indicadores que influenciam as 
expectativas dos agentes econômicos, as 
previsões dos analistas do Focus desta 
semana para a Taxa Selic em 2021 foram 
mantidas em 5,50% e para 2022 aumentaram 
para 6,25% ante 6,13% na semana anterior. A 
projeção para a Taxa de Câmbio também foi 
mantida em R$/US$ 5,40 para 2021 e 2022. 
Para o PIB, houve um ajuste positivo pela 

segunda semana consecutiva, saindo de 
3,09% para 3,14% em 2021, mas para 2022, 
houve queda, passando de 2,34% para 2,31%. 
São ajustes normais que saem da calibragem 
dos modelos utilizados. Além da reunião do 
COPOM, o mercado aguarda a versão final do 
texto da Reforma Tributária que deverá se 
tornar prioridade na agenda do Legislativo. 
Conforme comentado acima, na última 
semana tivemos a divulgação de diversos 
indicadores importantes para a formação de 
expectativas sobre a economia brasileira. O 
IPCA-15 de abril registrou alta de 0,60%, 
desacelerando em relação a março (0,93%), e 
em 12 meses até abril, a variação do índice 
está em 6,17%. A pressão sobre o índice veio 
do grupo Transportes, com maior impacto 
(0,36p.p.) e variação de 1,76% no mês. Além 
desse grupo, conforme citamos na última 
AEE, confirmou-se a pressão de alta em abril 
para os preços dos combustíveis (4,87%), gás 
de cozinha (0,20%), produtos farmacêuticos 
(0,53%) – que haviam apresentado queda de 
0,29% em março - e alimentação e bebidas 

(0,36%). Outros resultados importantes do 
IPCA-15 para o setor de seguros, foram os 
aumentos nos preços dos automóveis novos 
(0,41%) – que pode ser resultado da escassez 
de insumos conjugada com a desvalorização 
cambial - e usados (0,80%) – houve aumento 
na demanda pelos veículos usados. Para a 
projeção do IPCA 2021, o relatório Focus 
desta semana registrou aumento pela 4ª 
semana consecutiva, passando de 5,01% para 
5,04% e, para 2022, houve um ajuste 
marginal, saindo de 3,60% para 3,61%.
O IGP-M de abril, também divulgado na 
semana passada, mostrou desaceleração, 
passando de 2,94% em março para 1,51% em 
abril. Porém, face ao histórico recente de 
descolamento desse índice de qualquer um 
outro índice de preços, no acumulado em 
2021, o IGP-M ainda está em 9,89% e, no 
acumulado em 12 meses, em 32,02%. Os três 
componentes do índice mostraram 
desaceleração em abril: o IPA passou de 
3,56% em março para 1,84%; o IPC saiu de 
0,98% para 0,44% e o INCC caiu de 2,00%
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para 0,95%. A projeção do Focus para o IGP-
M 2021 aumentou de 13,15% para 14,32% e 
para 2022 foi mantida em 4,15%. A taxa de 
desemprego divulgada pelo IBGE chegou a 
14,4% no trimestre encerrado em fevereiro 
de 2021, ficando estável em relação ao 
trimestre anterior, encerrado em novembro 
(14,1%). O número de empregados com 
carteira assinada em fevereiro foi de 29,7 
milhões, também indicando estabilidade 
frente ao trimestre anterior (29,9 milhões).
Em relação a outros indicadores que deverão 
ser divulgados nesta semana, estão os 
números da Balança Comercial de abril, a 
PIM-PF (Pesquisa Industrial Mensal -
Produção Física) e a PMC (Pesquisa Mensal de 
Comércio) de março pelo IBGE.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 03/05/2021
Notas:  1- dados até abril/21; 2- dados até março/21; 3- dados até fevereiro/21; 5-dados até dezembro/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

30/04/21 23/04/21 01/04/21 29/01/21 08/01/21 30/04/21 23/04/21 01/04/21 29/01/21 08/01/21

5 PIB -4,06% - -4,06% 3,14% 3,09% 3,17% 3,50% 3,41% 2,31% 2,34% 2,33% 2,50% 2,50%

3
Produção Industrial 

(quantum)
-0,56% 1,26% -4,18% 5,03% 5,06% 5,29% 5,02% 4,78% 2,00% 2,00% 2,50% 2,40% 2,45%

5 PIB Indústria -3,48% - -3,48% 4,50% 4,22% 3,89% 4,16% 4,05% 2,15% 2,25% 2,20% 2,33% 2,28%

5 PIB de Serviços -4,47% - -4,47% 2,93% 2,90% 2,90% 3,11% 3,28% 2,40% 2,34% 2,30% 2,45% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,96% - 1,96% 2,36% 2,31% 2,30% 2,58% 2,42% 2,22% 2,22% 2,38% 3,00% 3,00%

2 IPCA 4,52% 2,05% 6,10% 5,04% 5,01% 4,81% 3,53% 3,34% 3,61% 3,60% 3,52% 3,50% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 9,90% 32,03% 14,32% 13,15% 12,63% 6,57% 4,60% 4,15% 4,15% 4,10% 4,00% 4,00%

1 SELIC 1,90% 2,65% 2,16% 5,50% 5,50% 5,00% 3,50% 3,25% 6,25% 6,13% 6,00% 5,00% 4,75%

2 Câmbio 5,20 5,70 5,47 5,40 5,40 5,35 5,01 5,00 5,40 5,40 5,25 5,00 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 61,27% 59,14% 65,00% 64,60% 64,60% 64,45% 64,95% 66,30% 66,20% 66,20% 65,80% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-24,07 -15,36 -17,83 -5,00 -5,00 -11,83 -19,66 -16,00 -20,30 -20,30 -20,40 -29,05 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 -3,65 29,53 64,00 59,00 55,00 55,00 55,00 56,50 54,55 51,00 49,70 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 17,71 39,26 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00 61,00 65,00 62,20 70,00 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 4,24% 6,95% 8,12% 8,04% 7,64% 4,44% 4,02% 4,30% 4,34% 4,00% 3,78% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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