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Em um ambiente que mistura, de um lado, 
certa empolgação defasada com uma 
recuperação mais rápida que o esperado após 
o choque inicial da pandemia e o avanço da 
vacinação e, de outro, crescente incerteza em 
relação aos rumos da economia mundial e 
brasileira no ano que vem com temores em 
relação ao surgimento e disseminação de 
novas variantes do coronavírus, os analistas 
consultados no relatório Focus desta semana 
mantiveram praticamente estáveis suas 
projeções para o crescimento da economia 
brasileira. A projeção mediana para o 
crescimento este ano subiu marginalmente 
de 5,26% para 5,27% enquanto para o ano 
que vem o aumento, também marginal, foi de 
2,09% para 2,10%. Na semana passada, 
indicamos que vinha tomando corpo, em todo 
o mundo, uma mudança no humor de 
analistas e investidores – antes amplamente 
otimistas com a recuperação – com as 
consequências da disseminação de novas 
variantes do vírus causador da Covid-19 sobre 

as aberturas das economias, as pressões 
inflacionárias globais e, como bem definiu um 
artigo no importante Financial Times neste 
final de semana, com “rachaduras” que 
começam a aparecer nas bases das duas 
maiores economias do mundo: os EUA e a 
China. A saber: no gigante asiático, há 
temores de que o novo motor da economia, a 
tecnologia de ponta e de informação, seja 
menos compatível com o particular sistema 
político do país do que o anterior, que era 
baseado na indústria pesada. Nos EUA, o 
receio envolve questões fiscais – afinal, até a 
economia que emite a moeda global de 
reserva tem limites para a atuação da política 
fiscal – e o fato de que as projeções otimistas 
para o ano que vem tomem como garantido 
que os consumidores americanos gastarão o 
montante excepcional de poupança 
precaucional acumulada durante a pandemia. 
Nem sempre, no passado, isso ocorreu. Se os 
americanos escolherem continuar poupando 
(o que se torna ainda mais factível com taxas 

de juros mais altas), o desempenho da maior 
economia no mundo no ano que vem pode 
estar longe de ser o motor que muitos 
esperavam. No Brasil, a essa nova onda de 
incerteza na economia mundial se soma o 
cenário político interno, cada vez mais 
complicado de ler – e prever. As notícias que 
vêm de Brasília nas últimas semanas têm feito 
pouco para atenuar essas incertezas. Mesmo 
com as audiências da CPI da Covid-19 
suspensas devido ao recesso parlamentar, 
seus desdobramentos devem continuar a 
gerar notícias, e o ministério da Economia 
deverá seguir negociando uma reforma 
tributária que enfrenta resistência não apenas 
de líderes de outras esferas de governo –
governadores e prefeitos – como de 
empresários dos mais diversos setores. No 
meio tempo, a alta da inflação adiciona 
deterioração ao cenário, que pode ser 
agravado com a crise hídrica. A projeção para 
o IPCA em 2021 subiu pela 15ª semana 
consecutiva, de 6,11% para 6,31%. 
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No entanto, como temos frisado, a projeção 
mais relevante é para 2022, pois é nela que 
está o foco da política monetária, e essa, 
depois de cair por duas semanas, ficou 
estável em 3,75%. A expectativa mediana 
para a Selic continua sendo ajustada a esse 
novo cenário: para o final deste ano subiu de 
6,63% para 6,75% e, para o final de 2022, 
ficaram estáveis em 7,00%. No calendário 
econômico da semana, destaque para a 
divulgação de diversos indicadores de 
confiança que serão divulgados nessa 
semana.

Nº 159 – julho/2021 – semana 3

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: 19/07/2021
Notas:  1- dados até junho/21; 2- dados até maio/21; 4-dados até março/21.
Vide nota de referência de período. 

Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

16/07/21 09/07/21 18/06/21 16/04/21 08/01/21 16/07/21 09/07/21 18/06/21 16/04/21 08/01/21

4 PIB -4,06% 0,95% -3,76% 5,27% 5,26% 5,00% 3,04% 3,41% 2,10% 2,09% 2,10% 2,34% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% 13,12% 4,87% 6,36% 6,29% 6,20% 5,06% 4,78% 2,20% 2,20% 2,43% 2,15% 2,45%

4 PIB Indústria -3,48% 3,01% -2,70% 5,99% 5,55% 5,60% 4,00% 4,05% 2,28% 2,22% 2,32% 2,39% 2,28%

4 PIB de Serviços -4,47% -0,80% -4,51% 4,50% 4,53% 4,19% 2,89% 3,28% 2,28% 2,23% 2,10% 2,30% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,96% 5,19% 2,35% 3,49% 3,70% 3,58% 2,30% 2,42% 2,45% 2,35% 2,45% 2,40% 3,00%

1 IPCA 4,52% 3,77% 8,35% 6,31% 6,11% 5,90% 4,92% 3,34% 3,75% 3,75% 3,78% 3,60% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 15,09% 35,77% 18,35% 18,35% 19,09% 12,66% 4,60% 4,59% 4,60% 4,56% 4,15% 4,00%

1 SELIC 1,90% 3,76% 2,29% 6,75% 6,63% 6,50% 5,25% 3,25% 7,00% 7,00% 6,50% 6,00% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,00 5,41 5,05 5,05 5,10 5,40 5,00 5,20 5,20 5,20 5,26 4,90

2
Dívida Líquida do Setor 

Público (% do PIB)
62,70% 59,67% 60,15% 61,55% 61,60% 62,10% 64,60% 64,95% 62,90% 63,55% 64,22% 66,20% 66,80%

2
Conta Corrente (em US$ 

bi)
-24,07 -6,18 -8,33 0,00 -0,27 -0,54 -10,00 -16,00 -12,83 -14,30 -18,51 -20,60 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 13,24 38,39 70,00 68,70 68,70 57,65 55,00 60,20 60,00 60,35 54,05 50,00

2
Investimento Direto no 

País (em US$ bi)
34,17 22,48 39,32 54,00 55,00 58,15 55,00 60,00 66,99 67,45 66,99 65,00 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 7,71% 13,00% 9,95% 9,70% 9,16% 7,70% 4,02% 4,55% 4,50% 4,49% 4,25% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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