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O acontecimento econômico mais relevante 
da semana passada foi, sem dúvidas, a 
decisão do Copom de aumentar a taxa básica 
de juros, a Selic, de 2,00% para 2,75%. No 
anúncio da decisão, a autoridade monetária 
sinalizou a continuação do processo de 
normalização (parcial) do estímulo monetário 
com outro ajuste de mesma magnitude na 
próxima reunião, em maio. O primeiro 
aumento desde 2015 veio ainda acima do 
esperado pela mediana do mercado, que era 
de 0,5 p.p.. O movimento ousado da 
autoridade monetária dividiu os analistas, que 
aumentaram a mediana de suas projeções 
para a Selic ao final deste ano de 4,50% para 
5,00%. Para o ano que vem, a projeção subiu 
de 5,50% para 6,00%. Era unanimidade que 
os juros deveriam subir diante da persistência 
dos choques inflacionários recentes e da 
gradativa deterioração das expectativas de 
inflação. No entanto, havia divergências 
quanto à intensidade do movimento. Para 
alguns, um aumento menos intenso daria o 
recado necessário, sem comprometer uma 

recuperação econômica que já é fraca, 
aliviando ainda o orçamento público com um 
menor serviço da dívida, isto é, pagamento de 
menos juros. Para outros, no entanto, o 
movimento foi correto, tendo em vista que a 
assimetria entre os riscos para inflação é 
muito desfavorável, ou seja, o risco de a 
inflação ficar mais alta que o previsto é maior 
que os risco de que fique mais baixa por 
conta da fraca atividade econômica. O 
aumento maior que o esperado seria também 
uma reação aos indícios de desancoragem
das expectativas em prazos mais longos e à 
crescente inclinação da curva de juros. O 
Banco Central estaria reagindo também à 
forte desvalorização do câmbio. Não que o 
aumento dos juros vá necessariamente levar 
a uma valorização do Real, que está 
pressionado por outros fatores além dos juros 
baixos, notadamente a dinâmica desfavorável 
da pandemia no País, a preocupante 
trajetória fiscal e as incertezas políticas. Por 
muitos anos, o repasse cambial (que mede o 
grau do impacto do câmbio nos preços) 

tornou-se menos relevante para a dinâmica 
da inflação brasileira, como mostram vários 
estudos realizados na última década –
inclusive pelo próprio Banco Central – devido 
a algumas mudanças conjunturais e 
estruturais da economia brasileira. No 
entanto, a atual conjuntura mostra que o 
câmbio ainda pode impactar os preços 
internos, especialmente num contexto de 
aumento dos preços das commodities. O 
“descasamento” entre a as expectativas para 
a economia brasileira (fracas) e para o 
restante do mundo (cada vez melhores, 
especialmente com os estímulos fiscal e 
monetário na economia americana) preocupa 
justamente por isso: impulsiona os preços das 
commodities, mas mantém a tendência de 
um Real desvalorizado. O cenário externo 
mais favorável também torna a missão do 
Banco Central do Brasil mais desafiadora, pois 
permanece o temor quanto ao aumento da 
inflação nos EUA, o que aparece na curva de 
juros americana em alta. 
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Enquanto isso, por aqui, a despeito da 
aprovação da PEC Emergencial, os temores 
relacionados a uma resposta excessivamente 
expansionista do Governo, especialmente 
após episódios como a demissão do 
presidente da Petrobrás e o ressurgimento do 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como 
candidato viável à presidência da República 
em 2022, aumentam os prêmios de risco nos 
juros longos e mantêm o câmbio pressionado. 
Nesse cenário, a mediana das projeções dos 
analistas do mercado financeiro para o 
crescimento do PIB este ano caiu mais uma 
vez, ainda que marginalmente, de 3,23% para 
3,22%. Como temos enfatizado, tal projeção é 

particularmente fraca, dado que é menor que 
o carregamento estatístico, de 3,6%. Já a 
mediana da projeção para o crescimento do 
PIB em 2022 foi mantida em 2,39%.  A 
projeção para o IPCA continuou a subir depois 
do salto da semana passada, de 4,60% para 
4,71%.  É interessante notar que a projeção 
para o IPCA de 2021 do próprio Banco 
Central, revelada no comunicado pós-Copom, 
era de 5,0% com o cenário de mercado para 
juros e câmbio de então. Na agenda 
econômica da semana, destaque para a 
divulgação da Ata do Copom, amanhã (23/03) 
e para o IPCA-15 de março, na quinta-feira 
(25/03).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 22/03/2021
Notas:  1- dados até fevereiro/21; 2- dados até janeiro/21; 3-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

19/03/21 12/03/21 19/02/21 18/12/20 08/01/21 19/03/21 12/03/21 19/02/21 18/12/20 08/01/21

3 PIB -4,06% - -4,06% 3,22% 3,23% 3,29% 3,46% 3,41% 2,39% 2,39% 2,50% 2,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-0,87% 2,00% -4,25% 5,10% 4,69% 5,18% 5,00% 4,78% 2,48% 2,38% 2,30% 2,43% 2,45%

3 PIB Indústria -3,48% - -3,48% 4,27% 4,32% 4,22% 3,80% 4,05% 2,25% 2,26% 2,22% 2,15% 2,28%

3 PIB de Serviços -4,47% - -4,47% 2,94% 3,15% 3,29% 3,28% 3,28% 2,40% 2,45% 2,50% 2,50% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,96% - 1,96% 2,34% 2,31% 2,37% 2,35% 2,42% 2,50% 2,54% 2,75% 3,00% 3,00%

1 IPCA 4,52% 1,11% 5,20% 4,71% 4,60% 3,82% 3,37% 3,34% 3,51% 3,50% 3,49% 3,50% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 5,18% 28,94% 11,89% 11,02% 8,02% 4,70% 4,60% 4,07% 4,03% 4,00% 4,00% 4,00%

1 SELIC 1,90% 1,90% 2,39% 5,00% 4,50% 4,00% 3,00% 3,25% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,53 5,43 5,30 5,30 5,05 5,00 5,00 5,25 5,20 5,00 4,98 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,95% 61,63% 57,56% 64,69% 65,00% 64,00% 67,00% 64,95% 66,00% 66,20% 65,45% 69,30% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-12,46 -7,25 -9,40 -11,50 -11,00 -16,00 -17,40 -16,00 -19,70 -19,70 -28,80 -28,27 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
43,30 -1,91 43,87 55,00 55,00 56,00 55,10 55,00 50,00 50,00 50,00 48,45 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 1,84 33,35 55,00 52,50 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 1,40% 3,80% 7,26% 6,15% 5,10% 4,36% 4,02% 4,00% 3,97% 3,86% 3,73% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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