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O relatório Focus desta semana mostra que 
os especialistas consultados pelo Banco 
Central mantiveram, em suas projeções, as 
tendências predominantemente negativas 
observadas nas últimas semanas para a 
economia brasileira: um pouco mais de 
inflação com um pouco menos de 
crescimento, o que aumentaria o dilema do 
Banco Central, que iniciou um aperto 
monetário em montante maior que o 
esperado e continuou a sinalizar na Ata da 
reunião do Comitê de Política Monetária 
(Copom), divulgada na semana passada, um 
novo aumento do mesmo montante em maio. 
Com a corrida entre o resultado da vacinação 
e o resultado de curto prazo das medidas de 
isolamento exigidas pelo combate à a Covid-
19, é quase consenso que a economia sofrerá 
uma precoce contração no PIB do primeiro 
trimestre de 2021. Cresce ainda o número de 
analistas que projetam que o PIB pode se 
contrair também no trimestre que se inicia 
em abril, colocando novamente a economia 

em recessão técnica e fazendo com que as 
projeções para o crescimento deste ano 
continuem a cair abaixo do carregamento 
estatístico, mesmo que a esperada 
recuperação do segundo semestre com a 
ampliação da vacinação se concretize. A esse 
cenário já conturbado, a conjuntura política 
tem adicionado cada vez mais incerteza. 
Depois de o ex-Presidente Lula voltar a ser 
uma carta no baralho no jogo que antecede 
as eleições de 2022, e do rumoroso debate na 
Alta Corte do Judiciário sobre o caso Moro, o 
delicado equilíbrio das relações entre o 
Legislativo e o Executivo voltou a ser afetado 
por episódios como a audiência do Chanceler 
Ernesto Araújo no Senado, que pode culminar 
no pedido de demissão do Ministro hoje, ou 
em mais ataques nos próximos dias, e a 
aprovação tardia do Orçamento de 2021 que 
opôs alas do Congresso e pressionou o 
Governo com previsões de gastos superiores 
à capacidade fiscal do Estado. Assim, a 
mediana das projeções dos analistas do 

mercado financeiro para o crescimento do PIB 
neste ano caiu mais uma vez, de 3,22% para 
3,18%. Já a mediana da projeção para o 
crescimento do PIB em 2022 foi reduzida de 
2,39% para 2,34%.  A projeção para o IPCA 
continuou a subir, nesta semana de 4,71% 
para 4,81%. Para o ano que vem, foi mantida 
em 3,51%. É importante notar que as 
projeções para inflação este ano continuaram 
a subir mesmo com o aumento da Selic pelo 
Copom e com a sinalização de novos 
aumentos. Pode-se argumentar, com razão, 
que os efeitos da política monetária se dão 
com alguma defasagem e, portanto, não 
afetariam a inflação deste ano. Mas, mesmo 
com um aumento de 0,75 p.p. e uma 
comunicação considerada mais “hawkish” 
(dura), o Copom ainda não conseguiu reduzir 
a inclinação da curva de juros nem o câmbio, 
que permanecem pressionados por outros 
fatores, como a incerteza política e a 
dinâmica relativamente maior da pandemia 
no Brasil em relação a outros países. 
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O mercado espera, esta semana, que o BC 
suba a Selic até 5,00% no final deste ano e até 
6,00% em 2022. Na agenda econômica da 
semana, destaque para o IGP-M de março, 
amanhã (30/03), para PNAD de janeiro, na 
quarta-feira (31/03) e a Produção Industrial 
de fevereiro, na quinta-feira (01/04).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 29/03/2021
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

26/03/21 19/03/21 26/02/21 24/12/20 08/01/21 26/03/21 19/03/21 26/02/21 24/12/20 08/01/21

3 PIB -4,06% - -4,06% 3,18% 3,22% 3,29% 3,49% 3,41% 2,34% 2,39% 2,50% 2,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-0,87% 2,00% -4,25% 5,24% 5,10% 4,30% 5,00% 4,78% 2,50% 2,48% 2,30% 2,37% 2,45%

3 PIB Indústria -3,48% - -3,48% 3,89% 4,27% 4,20% 3,95% 4,05% 2,00% 2,25% 2,25% 2,20% 2,28%

3 PIB de Serviços -4,47% - -4,47% 2,91% 2,94% 3,28% 3,07% 3,28% 2,30% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,96% - 1,96% 2,25% 2,34% 2,28% 2,37% 2,42% 2,40% 2,50% 2,59% 2,77% 3,00%

1 IPCA 4,52% 1,11% 5,20% 4,81% 4,71% 3,87% 3,34% 3,34% 3,51% 3,51% 3,50% 3,50% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 5,18% 28,94% 12,20% 11,89% 8,88% 4,66% 4,60% 4,10% 4,07% 4,00% 4,00% 4,00%

1 SELIC 1,90% 1,90% 2,39% 5,00% 5,00% 4,00% 3,13% 3,25% 6,00% 6,00% 5,00% 4,50% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,53 5,43 5,33 5,30 5,10 5,00 5,00 5,26 5,25 5,03 4,95 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,95% 61,63% 57,56% 64,80% 64,69% 64,55% 66,60% 64,95% 66,20% 66,00% 65,65% 68,30% 66,80%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-12,46 -9,40 -6,89 -12,00 -11,50 -12,00 -15,00 -16,00 -19,70 -19,70 -19,70 -28,27 -29,05

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
43,30 -1,34 42,68 55,00 55,00 55,10 55,10 55,00 50,50 50,00 50,00 48,90 50,00

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 10,85 39,78 55,00 55,00 55,00 60,00 60,00 64,40 60,00 64,40 70,00 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 1,40% 3,80% 7,64% 7,26% 5,15% 4,20% 4,02% 4,00% 4,00% 3,85% 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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