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A semana começa agitada depois de alguns 
dias com menor movimentação por conta do 
feriado do carnaval, vindo em sequência a 
uma semana de notas positivas no Congresso 
Nacional. Uma única decisão do Palácio do 
Planalto, a de intervir na Petrobras, acabou 
por mexer com os ânimos de empresários, 
economistas e políticos. Na última sexta-feira, 
o Presidente da República anunciou a 
substituição de Roberto Castello Branco pelo 
general Joaquim Silva e Luna na presidência 
da estatal, tudo parecendo que como 
resposta à pressão dos caminhoneiros 
(alcançando governadores e prefeitos) diante 
dos recentes reajustes no preço do diesel e da 
política de preços da empresa. Vale lembrar 
que esse grupo já teve seu poder de pressão 
comprovado, quando, em maio de 2018, sua 
paralisação parou também grande parte da 
economia nacional, roubando preciosos 
pontos do crescimento do PIB naquele ano. 
De qualquer maneira, os alegados efeitos 
sobre a Petrobras é visto com grande 
desconfiança pelo mercado, e a queda nos 

papéis das empresas estatais provocou a forte 
queda do Ibovespa nesta manhã, o real se 
desvalorizou em relação ao dólar e os juros 
futuros voltaram a ficar mais pressionados 
com o aumento da aversão ao risco no País. 
No exterior, os cenários do mercado 
financeiro também começam a semana com 
alguma adversidade. Após a euforia com a 
expectativa (cada vez mais concreta) de 
maiores estímulos na economia americana, o 
mercado começa a ponderar a consequência 
de uma forte recuperação na maior economia 
do mundo, para a qual temos alertado nas 
últimas semanas: a “reflação”, ou seja, um 
potencial retorno de taxas de inflação mais 
altas nos EUA, que poderia levar a uma alta 
de juros mais precoce e mais intensa naquele 
país, ainda que não haja clareza quanto a isso.  
De qualquer maneira, no Brasil há ao menos 
alguma expectativa positiva de que o acordo 
entre o governo e os novos comandantes do 
Congresso em torno da renovação do auxílio 
emergencial com a contrapartida da 
aprovação de medidas fiscais caminhe bem 

nas próximas semanas. As medidas – tais 
como a proibição de aumentos do 
funcionalismo público até o final do ano que 
vem – seriam suficientes para cobrir o custo 
estimado de R$ 30 bilhões do novo auxílio, 
mais focado e com valor reduzido (com 
quatro parcelas de até R$ 250). A título de 
comparação, o primeiro auxílio emergencial 
custou, segundo a IFI (Instituição Fiscal 
Independente) do Senado Federal, R$ 293,1 
bilhões no ano passado. Nesse macrocenário
e com as dificuldades que a economia 
enfrenta no começo do ano com a segunda 
onda da Covid-19, aliados ao início ainda 
lento da vacinação no País e à queda das 
expectativas de consumidores e empresários, 
a projeção para o crescimento do PIB em 
2021 caiu pela terceira semana consecutiva, 
agora de 3,43% para 3,29%. Já a projeção 
para a inflação continua a subir, na esteira do 
aumento do preço dos combustíveis: a 
projeção para o IGP-M este ano subiu de 
6,97% para 8,02% e, para o IPCA, subiu de 
3,62% para 3,82%. 
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A expectativa para a inflação oficial está, 
portanto, acima do centro da meta de 3,75% 
estabelecida para este ano. Com isso, e com o 
risco de que os juros subam mais que o 
esperado no exterior, a projeção para a Selic 
também voltou a subir esta semana, de 3,75% 
para 4,00% ao final deste ano. Na agenda 

econômica desta semana, destaque para os 
diversos indicadores de confiança da FGV no 
mês de fevereiro, para o IPCA-15 do mesmo 
mês, na quarta-feira (24/02), para o IGP-M 
também de fevereiro na quinta-feira (25/02) e 
para a PNADc de dezembro na sexta-feira 
(26/02).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 22/02/2021
Notas:  1- dados até janeiro/21; 2- dados até dezembro/20; 4-dados até setembro/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

19/02/21 12/02/21 22/01/21 20/11/20 03/01/20 19/02/21 12/02/21 22/01/21 20/11/20 03/01/20

4 PIB -5,04% - -3,38% -4,22% -4,30% -4,32% -4,55% 2,30% 3,29% 3,43% 3,49% 3,40% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% - -4,46% -- -- -4,86% -5,04% 2,19% 5,18% 5,18% 5,03% 4,53% 2,50%

4 PIB Indústria -5,09% - -3,55% -3,50% -3,60% -3,80% -3,60% 2,50% 4,22% 4,22% 4,10% 3,99% 2,90%

4 PIB de Serviços -5,26% - -3,48% -4,70% -4,70% -4,85% -5,20% 2,10% 3,29% 3,24% 3,16% 3,12% 2,50%

4 PIB Agropecuário 2,44% - 1,78% 2,31% 2,31% 2,36% 1,74% 3,00% 2,37% 2,37% 2,57% 2,80% 3,20%

1 IPCA 4,52% 0,25% 4,56% -- -- -- 3,45% 3,60% 3,82% 3,62% 3,50% 3,40% 3,75%

1 IGP-M 23,14% 2,58% 25,71% -- -- -- 22,86% 4,24% 8,02% 6,97% 5,52% 4,58% 4,00%

1 SELIC 1,90% 1,90% 2,58% -- -- -- 2,00% 4,50% 4,00% 3,75% 3,50% 3,00% 6,50%

1 Câmbio 5,20 5,48 5,34    5,38 4,09 5,05 5,01 5,00 5,20 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

63,02% - 56,86% -- -- 63,28% 67,00% 58,08% 64,00% 63,90% 64,45% 69,10% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-12,52 - -12,52   -8,00 -3,80 -54,20 -16,00 -16,00 -19,95 -18,50 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
43,23 - 43,23 0,00 0,00  57,73 38,20 56,00 57,00 55,00 55,10 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 - 34,17   40,00 45,00 80,00 60,00 60,00 60,00 60,00 84,40

1 Preços Administrados 2,61% -0,29% 1,79% -- -- -- 0,80% 4,00% 5,10% 4,60% 4,39% 4,50% 4,00%
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