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Após uma rodada de divulgações negativas 
para a atividade econômica em setembro –
retificadas pelo IBC-Br, que apontou queda de 
0,14% na atividade econômica no terceiro 
trimestre – e mais uma semana de espera em 
relação ao andamento da PEC dos Precatórios 
no Senado, o boletim Focus traz nova rodada 
de deterioração de projeções para a 
economia brasileira. Como enfatizamos na 
semana passada, ainda que a PEC dos 
Precatórios seja vista por analistas como um 
“furo” no Teto de Gastos, trata-se de uma 
alternativa considerada menos danosa à 
trajetória fiscal para financiar o novo 
programa social do governo, o Auxílio Brasil, 
em sua versão mais robusta. O mercado 
também reagiu mal à possibilidade de que 
parte do espaço fiscal criado com a PEC dos 
Precatórios possa ser utilizado para reajustar 
salário de servidores, o que pressionaria 
ainda mais a trajetória fiscal. Nesse quadro, a 
projeção mediana para o PIB em 2021 caiu de 
4,88% para 4,80%. Trata-se de um marco 
interessante, porque com essa redução, o 

mercado já projeta, para este ano, um 
crescimento do PIB abaixo do crescimento do 
que já seria garantido pelo carregamento 
estatístico derivado do desempenho do PIB 
no primeiro semestre do ano, que é de 
4,87%. Isto é, a mediana do mercado já 
embute projeções de queda do PIB no 
segundo semestre; o que não surpreende, 
considerando os supracitados resultados 
negativos no período de três meses 
encerrados em setembro. O IBGE divulgará o 
PIB do terceiro trimestre em 2 de dezembro, 
mas vale lembrar que, nesse tipo de 
divulgação, pode haver grandes correções na 
série histórica. A conferir. Para o ano que 
vem, os analistas registraram outra queda na 
projeção para o crescimento, de 0,93% para 
0,70%. Outro limiar que foi rompido nesta 
semana foi o de projeção de inflação acima 
de dois dígitos, ainda sob efeitos do IPCA de 
outubro, que veio acima das expectativas e 
qualitativamente desfavorável. A projeção 
mediana para a inflação oficial em 2021 subiu 
pela 33ª semana consecutiva, de 9,77% para 

10,12%. Para 2022, também subiu, de 4,79% 
para 4,96%, permanecendo desancoradas das 
metas em 2023 e 2024. Com esses 
movimentos, vem crescendo no mercado a 
sensação de urgência quanto a uma resposta 
ainda mais forte do Banco Central para conter 
as pressões. Assim, apesar de o ponto-médio 
das expectativas para a taxa Selic ter sido 
mantido em 9,25% ao fim de 2021, a projeção 
mediana subiu de 11,00% para 11,25% ao 
final de 2022. As únicas boas notícias nesse 
front são os primeiros sinais, vindos dos EUA 
e da China, de que os gargalos nas cadeias 
globais de produção – que vêm pressionando 
preços de bens em todo mundo – começam a 
arrefecer. Na política, a votação da PEC dos 
Precatórios na CCJ está marcada para o dia 24 
e, em plenário, para o dia 30, e a MP que 
criou o Auxílio Brasil (que já começou a ser 
distribuído, ainda que em valor menor do que 
pretende o governo), pode ser votada na 
Câmara. 
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No calendário econômico, destaque para o 
IPCA-15 de novembro, na quinta-feira 
(25/11), para os dados de emprego (Caged) 
de outubro, na sexta-feira (26/11), e para a 
divulgação de diversos indicadores de 
confiança ao longo da semana.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 22/11/2021
Notas:  1- dados até novembro/21; 2- dados até novembro/21; 3- dados até setembro/21; 4- dados até junho/21
Vide nota de referência de período. 
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Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

19/11/21 12/11/21 22/10/21 20/08/21 08/01/21 19/11/21 12/11/21 22/10/21 20/08/21 08/01/21

4 PIB -4,06% 6,41% 1,76% 4,80% 4,88% 4,97% 5,27% 3,41% 0,70% 0,93% 1,40% 2,00% 2,50%

4 PIB Indústria -3,48% 9,99% 4,73% 5,00% 5,05% 5,30% 5,67% 4,05% 0,47% 0,70% 1,30% 2,26% 2,28%

4 PIB de Serviços -4,47% 4,74% 0,45% 4,80% 4,80% 4,90% 4,80% 3,28% 1,00% 1,10% 1,50% 2,16% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,96% 3,34% 2,02% 2,33% 2,30% 2,56% 3,57% 2,42% 2,50% 2,20% 2,20% 2,40% 3,00%

2 IPCA 4,52% 8,24% 10,67% 10,12% 9,77% 8,96% 7,11% 3,34% 4,96% 4,79% 4,40% 3,93% 3,50%

2 IGP-M 23,14% 16,75% 21,74% 18,09% 18,54% 17,75% 19,52% 4,60% 5,35% 5,38% 5,22% 4,88% 4,00%

1 SELIC 1,90% 7,65% 3,85% 9,25% 9,25% 8,75% 7,50% 3,25% 11,25% 11,00% 9,50% 7,50% 4,75%

2 Câmbio 5,20 5,64 5,35 5,50 5,50 5,45 5,10 5,00 5,50 5,50 5,45 5,20 4,90

3

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 58,52% 60,36% 59,60% 60,00% 60,45% 61,50% 64,95% 63,00% 62,99% 62,90% 63,20% 66,80%

3
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -8,08 -20,70 -11,29 -10,79 -5,50 0,00 -16,00 -19,00 -19,00 -19,00 -14,15 -29,05

3
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 34,72 38,14 70,00 70,30 70,50 70,00 55,00 63,00 63,00 63,00 63,50 50,00

3
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 40,74 50,43 50,00 50,00 50,00 54,00 60,00 59,05 60,00 60,00 66,00 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 14,22% 17,03% 16,95% 15,74% 14,83% 11,00% 4,02% 4,27% 4,40% 4,20% 4,40% 3,69%
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