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A divulgação de indicadores das atividades 
econômicas em março começou na semana 
passada e, como se esperava, no último mês 
do primeiro trimestre foram sentidos de 
maneira mais forte os efeitos da segunda 
onda da Covid-19 que o País enfrenta. No 
entanto, assim como ocorreu em fevereiro, os 
números, em geral, têm vindo um pouco 
melhores do que o esperado diante da 
magnitude dramática dessa segunda onda de 
contágio por que passamos. Antes de 
apresentarmos os números da economia, 
alertamos que métricas importantes de 
análise, como a variação contra o mesmo mês 
do ano anterior, devem ser tomadas com 
cautela, pois podem indicar um cenário de 
forte crescimento que, na prática, não se 
verifica. Isso ocorre porque o primeiro 
impacto da pandemia no ano passado 
ocorreu justamente em março, quando foram 
impostas as primeiras medidas restritivas à 
circulação e ao funcionamento de indústrias e 
empresas comerciais e de serviços. A PIM-PF, 

por exemplo, mostrou que a produção 
industrial brasileira recuou 2,4% em março 
frente a fevereiro, na série livre de efeitos 
sazonais. No entanto, na comparação contra o 
mesmo mês de 2020, março apresentou alta 
de 10,5%. Já a PMC apresentou uma queda 
de 0,6% no comércio varejista em março 
sobre fevereiro, mas, comparado a março de 
2020, houve alta de 2,4%. Como os dados de 
mobilidade de abril indicam que as restrições 
à circulação e às atividades econômicas 
diminuíram, espera-se um cenário um pouco 
mais positivo para a primeira metade do ano 
e, por essa razão, a expectativa para o 
crescimento do PIB em 2021 dos agentes 
consultados pelo Banco Central no relatório 
Focus subiu pela terceira semana consecutiva, 
agora de 3,14% para 3,21%. Lembramos que, 
quando essas projeções começaram a cair 
para valores abaixo do carregamento 
estatístico (3,6%), chamamos a atenção para 
o fato de que eram muito baixas. E, apesar da 
alta das últimas semanas, continuam a ser, 

pois ainda implicariam em crescimento 
negativo “na margem” para este ano 
(lembrando que o carregamento estatístico é 
o crescimento que se obteria se o PIB ficasse 
no mesmo nível do final do ano passado, com 
crescimento zero nos quatro trimestres do 
ano corrente, apenas pelo efeito do cálculo 
da variação, que utiliza a média no ano). Para 
2022 também houve aumento na projeção 
para a expansão do PIB, de 2,31% para 2,33%. 
Além dos indicadores de atividade terem sido 
melhores do que o esperado, na visão dos 
agentes de mercado a aprovação do 
Orçamento com um “furo” de “apenas” R$ 
110 bilhões no Teto de Gastos foi uma 
solução aceitável dentro das possibilidades, o 
que se refletiu em uma ligeira queda das 
taxas de juros longas e em uma apreciação do 
Real na semana passada. Isso não quer dizer 
que a incerteza fiscal esteja superada – longe 
disso, vide a comparação da depreciação do 
Real em relação a outras moedas –, mas 
trouxe algum alívio, ao menos no curto prazo. 
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As projeções para o IPCA subiram enquanto 
os agentes aguardam a divulgação do IPCA de 
abril nesta semana, de 5,04% para 5,06% 
neste ano, na quinta elevação consecutiva. 
Para 2022, as estimativas para o IPCA se 
mantiveram em alta de 3,61%. Com isso, as 
indicações são de que o Banco Central 
continuará em seu “ajuste parcial” do grau de 
estímulo monetário. Na semana passada, o 
Copom aumentou a taxa Selic em 0,75 ponto 
percentual, como previsto, e comprometeu-
se (com ressalvas) com um ajuste de igual 
magnitude na reunião de junho. A insistência 
em um ajuste parcial com as expectativas de 

inflação aumentando indica que, apesar dos 
dados de atividade um pouco melhores que o 
esperado, a autoridade monetária permanece 
insegura quanto à recuperação da economia. 
As expectativas para a Selic no final deste ano 
permaneceram em 5,50%. Para 2022, 
também ficaram estáveis em 6,25%. Na 
agenda econômica da semana, destaque para 
o IPCA de abril, que será divulgado amanhã, 
para a PMS de março, no dia 12/05 (quarta-
feira) e para o IBC-Br, encerrando os dados 
conjunturais de atividade para o primeiro 
trimestre, na quinta-feira (13/05).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 10/05/2021
Notas:  1- dados até abril/21; 2- dados até março/21; 4-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

07/05/21 30/04/21 09/04/21 05/02/21 08/01/21 07/05/21 30/04/21 09/04/21 05/02/21 08/01/21

4 PIB -4,06% - -4,06% 3,21% 3,14% 3,08% 3,47% 3,41% 2,33% 2,31% 2,33% 2,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,66% 4,31% -3,11% 5,50% 5,03% 5,39% 5,00% 4,78% 2,00% 2,00% 2,49% 2,45% 2,45%

4 PIB Indústria -3,48% - -3,48% 4,23% 4,50% 3,89% 4,24% 4,05% 2,15% 2,15% 2,20% 2,33% 2,28%

4 PIB de Serviços -4,47% - -4,47% 3,00% 2,93% 2,90% 3,21% 3,28% 2,45% 2,40% 2,30% 2,50% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,96% - 1,96% 2,36% 2,36% 2,30% 2,42% 2,42% 2,38% 2,22% 2,38% 2,79% 3,00%

2 IPCA 4,52% 2,05% 6,10% 5,06% 5,04% 4,85% 3,60% 3,34% 3,61% 3,61% 3,53% 3,49% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 9,90% 32,03% 14,81% 14,32% 12,66% 6,65% 4,60% 4,18% 4,15% 4,12% 4,00% 4,00%

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

1 Câmbio 5,20 5,40 5,47 5,35 5,40 5,37 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% 65,00% 64,60% 64,00% 64,95% 66,20% 66,30% 66,40% 65,80% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-24,07 -15,36 -17,83 -1,80 -5,00 -10,00 -19,00 -16,00 -20,30 -20,30 -15,80 -28,90 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 -3,65 29,53 64,00 64,00 55,30 55,00 55,00 55,02 56,50 54,00 49,70 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 17,71 39,26 55,01 55,00 55,00 60,00 60,00 63,50 61,00 64,40 70,00 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 4,24% 6,95% 8,11% 8,12% 7,70% 4,44% 4,02% 4,30% 4,30% 4,01% 3,80% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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