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Divulgado, pelo Bacen, o último boletim 
Focus de 2020, com poucas mudanças 
comparativamente ao da semana passada, 
sabemos que o período de festas de final do 
ano é tradicionalmente marcado, nas análises 
econômicas, por revisões do ano que se 
encerra e uma lista dos fatores positivos e dos 
riscos associados a cada cenário para o ano 
seguinte. Chegamos ao fim de um período 
marcado pela pandemia da Covid-19 ainda 
dominados por seus efeitos imediatos e 
desdobramentos. O forte estímulo fiscal, 
concentrado principalmente no eficaz – mas 
mal focalizado – Auxílio Emergencial, garantiu 
uma queda mais suave do PIB em relação ao 
que se esperava no primeiro momento em 
que a dimensão dos desastres sanitário e 
econômico representados pela pandemia 
ficou definida. Em meados de junho, a 
projeção para a queda do PIB chegou a -6,6%. 
Agora, nesta semana, a projeção mediana é 
de queda de -4,4%. Para o ano que vem, a 
projeção de crescimento flutuou ao redor de 
3,5% praticamente durante todo 2020, o que, 

no geral, é uma boa notícia, já que representa 
uma melhor expectativa de desempenho 
econômico no biênio como um todo. Ainda 
assim, como temos frisado já há algum 
tempo, grande parte dessa expectativa de 
crescimento para o ano que vem pode ser 
atribuída ao carregamento estatístico, 
indicando que não se espera um período de 
grandes realizações, apesar da fraca base de 
comparação. Não é à toa: o mesmo gasto que 
garantiu a queda mais suave do PIB tornou 
mais aguda a situação fiscal do País, que havia 
começado a dar sinalizações positivas com a 
reforma da Previdência. Além disso, como foi 
ficando mais claro nas últimas semanas, os 
efeitos da pandemia devem se estender e 
comprometer o crescimento da economia nos 
primeiros meses do ano que vem com o 
aumento de número de casos em diversos 
países, associado à nova (e provavelmente de 
igual poder de contágio) cepa do SARS-Cov-2 
identificada inicialmente no Reino Unido. As 
economias europeias já sentem esse impacto. 
No Brasil, uma segunda onda – ou a 

continuidade da primeira, como querem 
alguns - se consolida sem que haja um plano 
completo para a vacinação, o que pode levar 
a novas restrições à mobilidade e medidas de 
isolamento que atrapalhariam a retomada do 
crescimento em curso. O primeiro semestre, 
aliás, será desafiador, com a retirada do 
Auxílio Emergencial, uma pandemia ainda não 
resolvida e inflação em 12 meses se 
acelerando, ainda que deva recuar depois 
para 3,34% até o final de 2021, segundo a 
projeção mediana desta semana. Na política 
internacional, após um resultado considerado 
favorável nas eleições presidenciais norte-
americanas, a expectativa está na eleição 
extraordinária para senadores do estado da 
Geórgia, no dia 05/01, que determinará se o 
Congresso será totalmente controlado por 
democratas – que já controlam a Câmara – ou 
se os republicanos terão o poder de controlar 
o Senado, o que, na visão da maioria dos 
analistas, ajudaria a manter um equilíbrio de 
forças positivo na maior economia do mundo. 
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No Brasil, as atenções estão voltadas para a 
eleição da presidência da Câmara dos 
Deputados, que será importante na questão 
da governabilidade e, consequentemente, na 
agenda das reformas estruturais importantes 
para a consolidação fiscal do setor público e 
aumento da produtividade da economia. Há 
alguns analistas um pouco mais otimistas com 
a recuperação, citando os juros que devem 
permanecer baixos (ainda que a projeção 
mediana do mercado tenha aumentado nesta 
semana, de 3,0% para 3,13%) e o aumento de 

eficiência econômica causado pelas inovações 
de negócios associadas à pandemia. Outros 
são mais pessimistas, citando as dificuldades 
do mercado de trabalho, a queda da 
produtividade associada ao grande 
contingente populacional que permaneceu 
fora do trabalho e da educação e o enorme 
desafio fiscal do País. Na agenda da semana, 
destaque para o IGP-M de dezembro e para a 
PNAD Contínua, na terça-feira (29/12), e para 
os dados fiscais do setor público, na quarta 
(30/12).

Nº 131 – dezembro/2020 – semana 4

Nota: Este comentário não deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em qualquer estratégia de negócios. A CNseg não se responsabiliza por ações 
tomadas com base nas informações aqui contidas e por eventuais perdas resultantes desses atos. Este material é para uso exclusivo de seus destinatários e não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem 
o prévio consentimento da CNseg. 



SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS – SUESP | estudos@cnseg.org.br

Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 28/12/2020
Notas: 1- dados até novembro/20; 2- dados até outubro/20; 3- dados até  setembro/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

24/12/20 18/12/20 27/11/20 25/09/20 03/01/20 24/12/20 18/12/20 27/11/20 25/09/20 03/01/20

3 PIB 1,33% -5,04% -3,38% -4,40% -4,40% -4,50% -5,04% 2,30% 3,49% 3,46% 3,45% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,01% -6,31% -5,55% -5,00% -5,00% -5,03% -6,30% 2,19% 5,00% 5,00% 5,00% 4,41% 2,50%

3 PIB Indústria 0,15% -5,09% -3,55% -3,75% -3,90% -3,43% -4,74% 2,50% 3,95% 3,80% 3,90% 4,30% 2,90%

3 PIB de Serviços 1,62% -5,26% -3,48% -4,88% -4,88% -5,38% -5,52% 2,10% 3,07% 3,28% 3,10% 3,41% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,06% 2,44% 1,78% 2,35% 2,35% 1,68% 1,83% 3,00% 2,37% 2,35% 2,80% 2,50% 3,20%

1 IPCA 4,31% 3,13% 4,31% 4,39% 4,39% 3,54% 2,05% 3,60% 3,34% 3,37% 3,47% 3,01% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 21,97% 24,52% 23,75% 23,90% 23,60% 15,64% 4,24% 4,66% 4,70% 4,77% 4,21% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,90% 3,01% -- -- 2,00% 2,00% 4,50% 3,13% 3,00% 3,00% 2,50% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,33 5,15 5,14 5,15 5,36 5,25 4,09 5,00 5,00 5,20 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

54,57% 59,91% 55,46% 65,00% 65,20% 66,20% 67,00% 58,08% 66,60% 67,00% 68,44% 69,95% 59,20%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,70 -7,50 -12,15 -4,50 -4,60 -3,25 -7,20 -54,20 -15,00 -17,40 -17,40 -19,45 -60,30

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 44,32 49,41 55,55 56,15 57,90 55,15 38,20 55,10 55,10 56,50 53,31 35,60

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
69,17 33,43 36,25 40,00 40,00 45,00 55,00 80,00 60,00 60,00 60,00 68,50 84,40

1 Preços Administrados 5,54% 0,56% 0,91% 2,57% 2,50% 0,81% 0,96% 4,00% 4,20% 4,36% 4,80% 3,96% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019
Realizado 

2020
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2020
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