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A semana começa com tom mais otimista, 
pelo anúncio da eficácia demonstrada pela 
vacina contra o novo coronavírus 
desenvolvida pela Pfizer e BioNTech e pelos 
resultados das eleições presidenciais 
americanas, com a vitória do democrata Joe 
Biden. No entanto, há consenso sobre a 
importância de se administrar o renovado 
otimismo com parcimônia, por diversas 
razões. Em primeiro lugar, os dados liberados 
até agora sobre a vacina são limitados e, 
mesmo nos melhores cenários, uma 
vacinação em massa capaz de conter o 
avanço da Covid-19 é, no curto-prazo, de 
discutível probabilidade e, até que maior 
grau de assertividade seja alcançado, o 
mundo terá que lidar com ondas de contágio 
e seus efeitos sobre as economias, como já 
ocorre atualmente na Europa e nos Estados 
Unidos. Em relação às eleições americanas, 
existe otimismo nos mercados, pois os fatos 
caminham para a concretização de um 
cenário considerado positivo: uma 
Presidência democrata com um Congresso 

equilibrado, já que os Democratas devem 
manter maioria na Câmara, enquanto o 
controle do Senado (a ser determinado por 
duas eleições especiais na Geórgia em 5 de 
janeiro) deve ficar com os Republicanos. Na 
visão da maioria dos analistas, tal 
configuração seria propícia para que haja 
uma política de estímulos econômicos por 
parte da Casa Branca, enquanto o Congresso 
impediria uma escalada regulatória ou um 
aumento excessivo da carga tributária que 
pudesse prejudicar as empresas. No entanto, 
até agora o presidente Trump não tem 
demonstrado disposição de conceder a 
vitória a Biden, como é tradição no país, e a 
contestação nos tribunais pode se estender 
por meses. Alguns temem mesmo que as 
ações de Trump até a posse de Biden, em 20 
de janeiro, possam prejudicar a maior 
economia do mundo em meio à segunda 
onda da Covid-19. No Brasil, ainda que 
historicamente eleições americanas tenham 
pouco efeito sobre o cenário político interno, 
um conjunto de analistas admite tratar-se de 

uma ocasião excepcional, em que a mais do 
que provável derrota de Trump possa ser 
mais um incentivo para que Executivo adote 
posições mais moderadas. Isso favoreceria as 
relações com outros Poderes e facilitaria o 
andamento de reformas e implantação de 
medidas tão impopulares quanto 
importantes visando ao equilíbrio fiscal, o 
grande entrave ao nosso crescimento e que 
continua sem solução fácil. Com todo esse 
cenário e o imbricamento de seus fatores, a 
projeção para o PIB este ano ficou 
praticamente estável, de -4,81% para -4,80%. 
No entanto, como temos enfatizado, a 
projeção de crescimento para o ano que vem 
continua a cair, nesta semana de 3,34% para 
3,31%, refletindo o aumento da incerteza 
sobre o rumo fiscal do País. A divulgação do 
IPCA de outubro, ainda que tenha vindo em 
linha com o esperado, referendou as altas 
que vinham sendo captadas e mexeu com as 
projeções para a inflação oficial deste ano, 
que sofreu forte ajuste subindo de 3,02% 
para 3,20% esta semana. A variação de
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0,86% levou o acumulado em 12 meses a 
3,92%, próximo ao centro da meta para 
2020, que é de 4,00%, o que, dado o grande 
hiato do produto (a diferença entre o PIB 
efetivo e o potencial), poderia acender 
alertas. Mas, por enquanto, o que se vê ainda 
são altas muito concentradas em alimentos e 
núcleos de inflação (que medem a tendência 
dos preços, em itens menos voláteis) bem 
comportados, apesar de estarem em leve 
alta, não indicando uma aceleração 

significativa da inflação. Além disso, há um 
forte componente estatístico nesses 
números: em outubro do ano passado, o 
IPCA registrou variação de apenas 0,1%. Com 
a incorporação do número atual, a taxa em 
12 meses subiu muito. No entanto, isso deve 
ser revertido até o final do ano, pois o IPCA 
de dezembro do ano passado foi 
excepcionalmente alto (1,15%), o que não 
deve ocorrer este ano, trazendo a métrica 
dos 12 meses mais próxima à projeção atual 

do Focus e mais distante do centro da meta. 
Na agenda da semana, destaque para os 
indicadores de atividade de setembro, que se 
seguem à produção industrial, divulgada na 
semana passada: a PMC com dados do 
comércio, na quarta-feira (11/11), a PMS, dos 
serviços, na quinta (12/11) e o IBC-Br, 
indicador de atividade do Banco Central, na 
sexta (13/11).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 09/11/2020
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

06/11/20 30/10/20 09/10/20 07/08/20 03/01/20 06/11/20 30/10/20 09/10/20 07/08/20 03/01/20

5 PIB 0,84% -5,89% -2,21% -4,80% -4,81% -5,03% -5,62% 2,30% 3,31% 3,34% 3,50% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,27% -7,18% -5,51% -5,49% -5,74% -6,00% -7,87% 2,19% 4,00% 4,27% 4,53% 5,42% 2,50%

5 PIB Indústria -0,34% -6,53% -2,55% -4,30% -4,39% -4,74% -7,12% 2,50% 3,82% 3,82% 4,23% 4,00% 2,90%

5 PIB de Serviços 1,16% -5,86% -2,22% -5,40% -5,65% -5,54% -5,70% 2,10% 2,94% 2,94% 3,41% 3,20% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,15% 1,57% 1,50% 1,85% 1,75% 1,72% 2,29% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,90% 3,20%

1 IPCA 4,31% 2,22% 3,92% 3,20% 3,02% 2,47% 1,63% 3,60% 3,17% 3,11% 3,02% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 18,09% 20,92% 20,47% 20,23% 16,93% 8,76% 4,24% 4,34% 4,34% 4,30% 4,02% 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% 3,00% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,77 5,05 5,45 5,45 5,30 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% 67,74% 67,40% 67,00% 67,50% 58,08% 70,00% 70,00% 69,20% 69,83% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,93 -6,48 -20,66 -4,00 -3,80 -6,81 -6,21 -54,20 -19,20 -18,50 -17,00 -15,60 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 36,97 46,75 57,90 58,70 57,49 55,00 38,20 55,00 55,00 55,00 53,35 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
73,50 28,55 50,03 50,00 50,00 50,00 53,75 80,00 65,00 65,00 65,00 65,96 84,40

1 Preços Administrados 5,54% 0,15% 1,47% 0,80% 0,80% 0,92% 1,16% 4,00% 4,07% 4,00% 3,91% 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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