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A última semana deixou claro que, apesar das 
conquistas da vacinação, a pandemia da 
Covid-19 ainda não pode ser dada como 
vencida. Na Europa, a já chamada quarta 
onda – que provoca novas medidas restritivas 
como lockdowns em algumas cidades e 
regiões – e a emergência da variante Ômicron
influenciaram os mercados e os preços de 
ativos e commodities, como o petróleo, 
colocando mais dúvidas sobre o 
comportamento da economia mundial em 
2022. Por aqui, tais doses adicionais de 
incerteza se somam ao cenário político 
interno que, em ano de eleições, tende a ser 
mais volátil. Com dados apontando a cada 
nova divulgação um segundo semestre de 
desempenho aquém do esperado para a 
economia brasileira – os índices de confiança 
da Indústria e do comércio da FGV, divulgados 
na semana passada, por exemplo, 
apresentaram queda em novembro – as 
projeções para o crescimento da economia 
continuam em queda. A projeção mediana 
para o PIB em 2021 recuou de 4,80% para 

4,78%, permanecendo abaixo do crescimento 
do que já teríamos garantido pelo 
carregamento estatístico derivado do 
desempenho do PIB no primeiro semestre do 
ano. Isto é, a mediana do mercado embute 
projeções de queda do PIB no segundo 
semestre, cujos primeiros dados oficiais, 
referentes ao terceiro trimestre, serão 
divulgados pelo IBGE nesta semana. Para o 
ano que vem, mais uma queda relativamente 
forte na projeção mediana de crescimento, de 
0,70% para 0,58%. Em relação aos índices de 
preços, o IPCA-15 de novembro, divulgado na 
semana passada, confirmou a surpresa 
negativa do dado oficial de outubro, 
mostrando que a inflação de serviços se 
acelera, como esperado, e que não há sinais 
de arrefecimento na inflação de bens 
industriais. A projeção mediana para a 
inflação oficial em 2021, assim, subiu pela 34ª 
semana consecutiva, de 10,12% para 10,15%. 
Para 2022, também houve elevação, de 4,96% 
para 5,00%, encostando, pela primeira vez, no 
teto da meta para o ano que vem. Além disso, 

permanece desancorada das metas em 2023 
e 2024. Apesar disso, o ponto-médio das 
expectativas para a taxa Selic foi mantido em 
9,25% ao fim de 2021 e em 11,25% ao final 
de 2022. A última semana de novembro 
deverá ser agitada em Brasília, o que pode 
mexer com as expectativas. Continua a 
batalha para aprovar a PEC dos precatórios, já 
há duas semanas em negociações no Senado. 
Trata-se de matéria de extrema importância 
para o governo. A votação na CCJ do Senado 
deve ocorrer amanhã. Na pauta também a 
MP que instituiu o Auxílio Brasil que, após 
aprovação na Câmara, chega ao Senado, e 
precisa ser votada antes de expirar, em 7 de 
dezembro. Deve haver também debates em 
torno das emendas de relator. No calendário 
de divulgação de indicadores econômicos, 
destaque para o IGP-M de novembro, hoje, 
para o PIB do terceiro trimestre, na quinta-
feira (02/12) e para a produção industrial de 
outubro, na sexta-feira (03/12).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 29/11/2021
Notas:  1- dados até outubro/21; 2- dados até setembro/21; 5- 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

26/11/21 19/11/21 29/10/21 27/08/21 08/01/21 26/11/21 19/11/21 29/10/21 27/08/21 08/01/21

5 PIB -4,06% 6,41% 1,76% 4,78% 4,80% 4,94% 5,22% 3,41% 0,58% 0,70% 1,20% 2,00% 2,50%

5 PIB Indústria -3,48% 9,99% 4,73% 5,00% 5,00% 5,25% 5,79% 4,05% 0,40% 0,47% 1,21% 2,00% 2,28%

5 PIB de Serviços -4,47% 4,74% 0,45% 4,75% 4,80% 4,90% 4,91% 3,28% 1,00% 1,00% 1,40% 2,20% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,96% 3,34% 2,02% 2,25% 2,33% 2,50% 3,26% 2,42% 2,40% 2,50% 2,10% 2,30% 3,00%

1 IPCA 4,52% 8,24% 10,67% 10,15% 10,12% 9,17% 7,27% 3,34% 5,00% 4,96% 4,55% 3,95% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 16,75% 21,74% 18,08% 18,09% 18,28% 19,65% 4,60% 5,38% 5,35% 5,31% 4,91% 4,00%

1 SELIC 1,90% 6,30% 3,37% 9,25% 9,25% 9,25% 7,50% 3,25% 11,25% 11,25% 10,25% 7,50% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,64 5,35 5,50 5,50 5,50 5,15 5,00 5,50 5,50 5,50 5,20 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 58,51% 60,36% 59,60% 59,60% 60,30% 61,30% 64,95% 63,00% 63,00% 63,00% 63,20% 66,80%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-24,49 -15,78 -26,70 -11,44 -11,29 -9,39 -1,15 -16,00 -19,00 -19,00 -19,00 -15,00 -29,05

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 35,94 35,69 70,00 70,00 70,10 70,00 55,00 63,65 63,00 63,00 62,00 50,00

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
37,79 45,79 49,22 50,00 50,00 50,00 54,00 60,00 56,80 59,05 60,00 65,00 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 14,22% 17,03% 16,98% 16,95% 15,09% 11,31% 4,02% 4,20% 4,27% 4,27% 4,50% 3,69%
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