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Após mais uma semana de otimismo nos 
mercados, associado a melhores perspectivas 
do desenvolvimento de vacinas contra a 
Covid-19, à redução das incertezas geradas 
pelas eleições presidenciais norte-
americanas e aos resultados mais recentes 
dos indicadores de atividades, as projeções 
para o crescimento do PIB este ano 
melhoraram por mais uma semana. A 
expectativa mediana para a variação do PIB 
em 2020 subiu de -4,80% para -4,61% no 
Relatório Focus, do Banco Central. Para 2021, 
a manutenção da projeção de crescimento 
de 3,31% é positiva, pois indica maior 
crescimento no biênio, ao contrário da 
estimativa das últimas semanas em que a 
melhoria das projeções para este ano era 
acompanhada de revisões negativas daquelas 
para o ano que vem. Diversos indicadores 
conjunturais da atividade econômica foram 
divulgados na semana passada, como a PMC, 
do comércio, a PMS, dos serviços, e o IBC-Br, 
indicador de atividades do Banco Central, 

todos referentes ao mês de setembro, 
encerrando essas divulgações para o terceiro 
trimestre do ano. Esses indicadores, no 
conjunto, dão uma ideia do que pode ser o 
PIB nesse período. O IBC-Br veio levemente 
acima do esperado na margem (1,3% no 
mês). Com as revisões altistas de dados de 
meses anteriores, esse indicador – que é 
uma aproximação do PIB oficial – acumulou 
expansão de 9,5% no terceiro trimestre em 
relação ao segundo. Mas, como sempre 
enfatizamos, após o grande tombo no 
segundo trimestre era esperado que isso 
ocorresse. O ritmo real em que opera a 
economia brasileira somente será conhecido 
adequadamente a partir do quarto trimestre 
deste ano e, principalmente, no primeiro 
trimestre de 2021. A avaliação desse ritmo, 
tanto atual, como nos próximos trimestres, é 
carregada de preocupações sobre a situação 
fiscal, o estado do mercado de trabalho e a 
redução de renda associada ao fim do Auxílio 
Emergencial, além da possibilidade de que 

haja uma segunda onda da Covid-19. As 
projeções para a inflação oficial continuam a 
subir, mantendo a variação de preços sob os 
holofotes de analistas e da imprensa, ainda 
que estejam ancoradas pelas metas em todo 
horizonte relevante. A projeção para o IPCA 
este ano subiu de 3,20% para 3,25% e, para 
2021, de 3,17% para 3,22%, ainda embalada 
pelo resultado de outubro. Já a projeção para 
o IGP-M este ano sofreu leve recuo, para 
21,21%, ainda um patamar muito alto, 
influenciado pela alta do dólar e de 
commodities como minério de ferro e soja. O 
resultado das eleições municipais realizadas 
ontem, marcadas por grande abstenção, 
vieram dentro do esperado, com resultados 
positivos para gestões bem avaliadas e 
mostram, de maneira geral, que o eleitor, em 
tempos de grande incerteza econômica, 
social e sanitária, buscou segurança nos 
nomes já conhecidos. 
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Ao que indicam os resultados, o discurso da 
“antipolítica”, que marcou as eleições de 
2018, perdeu alguma força nos últimos dois 
anos, enquanto ganharam alguma força a 
política tradicional e os partidos do chamado 
“centrão”. Na agenda da semana, destaque 
para alguns indicadores de confiança, e para 
a PNADc trimestral, a ser divulgada na 
quinta-feira (19/11).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 16/11/2020
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

13/11/20 06/11/20 16/10/20 14/08/20 03/01/20 13/11/20 06/11/20 16/10/20 14/08/20 03/01/20

5 PIB 0,84% -5,89% -2,21% -4,66% -4,80% -5,00% -5,52% 2,30% 3,31% 3,31% 3,47% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,27% -7,18% -5,51% -5,34% -5,49% -5,98% -7,68% 2,19% 3,72% 4,00% 4,27% 5,42% 2,50%

5 PIB Indústria -0,34% -6,53% -2,55% -3,93% -4,30% -4,86% -6,90% 2,50% 3,82% 3,82% 4,01% 4,10% 2,90%

5 PIB de Serviços 1,16% -5,86% -2,22% -5,42% -5,40% -5,73% -5,20% 2,10% 2,94% 2,94% 3,20% 3,50% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,15% 1,57% 1,50% 1,75% 1,85% 1,71% 2,40% 3,00% 2,50% 2,50% 2,80% 2,90% 3,20%

1 IPCA 4,31% 2,22% 3,92% 3,25% 3,20% 2,65% 1,67% 3,60% 3,22% 3,17% 3,02% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 18,09% 20,92% 21,21% 20,47% 17,15% 8,94% 4,24% 4,34% 4,34% 4,30% 4,03% 4,00%

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

1 Câmbio 4,03 5,77 5,05 5,41 5,45 5,35 5,20 4,09 5,20 5,20 5,10 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 61,45% 56,14% 67,00% 67,74% 67,40% 67,25% 58,08% 69,60% 70,00% 70,00% 69,65% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,93 -6,48 -20,66 -3,60 -4,00 -6,71 -7,75 -54,20 -17,75 -19,20 -17,00 -15,60 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 36,97 46,75 57,73 57,90 57,56 55,00 38,20 55,10 55,00 55,00 52,75 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
73,50 28,55 50,03 50,00 50,00 50,00 51,25 80,00 60,00 65,00 65,00 65,96 84,40

1 Preços Administrados 5,54% 0,15% 1,47% 0,80% 0,80% 0,96% 1,13% 4,00% 4,04% 4,07% 3,90% 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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