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Se uma luz amarela se acendeu nas últimas 
semanas por conta do retorno da inflação 
como tema do debate econômico nacional – 
ainda que não haja evidência de que as altas 
pontuais de preços de itens importantes, 
como alguns alimentos, incitem um processo 
inflacionário –, mais algumas se acenderam 
em dias recentes. Nos EUA, parece cada vez 
maior a probabilidade de que a eleição 
presidencial deste ano seja especialmente 
tensa, com grande polarização social e, em 
um cenário mais pessimista, contestações de 
resultados, o que significaria um aumento 
sensível no nível de incerteza, que já é 
bastante alto. Na Europa, apesar dos 
resultados econômicos mais recentes serem 
razoáveis, crescem novamente as 
preocupações com a Covid-19, com aumento 
no número de casos em muitos países, ainda 
que a letalidade seja menor que no início da 
pandemia. Novas restrições são impostas em 
países importantes, como o Reino Unido, 
mas o maior temor é que seja necessário 
retomar os lockdowns, como aconteceu em 

Israel. Os mercados reagem negativamente, 
com queda nas bolsas e nos preços de 
algumas commodities como o petróleo (que, 
se mantida e não for acompanhada de uma 
desvalorização adicional do câmbio, pode ao 
menos ser benéfica para a inflação nos 
próximos meses). No Brasil, a despeito das 
chances de que a reforma tributária avance, 
forma-se um consenso de que, apesar de 
necessária (sem entrar no mérito da 
adequação das propostas da Câmara, do 
Senado e do governo), não vai ser com essa 
reforma que o crescimento sustentado da 
economia avançará. Mais importante, no 
momento de delicada situação fiscal com 
enormes incertezas em relação a 2021, é a 
reforma administrativa. Mas, a avaliação de 
grande parte dos analistas é de que medidas 
mais fortes para enfrentar o desequilíbrio das 
contas públicas devem progredir no ritmo 
necessário, aumentando o impasse imposto 
pelo Teto de Gastos, que continua a cumprir 
sua função de tornar explícita a restrição do 
orçamento público nacional, embora não 

traga em sua formulação os gatilhos 
necessários para que o governo possa 
cumpri-lo sem maiores desgastes políticos. 
Tais gatilhos e como “furar” o Teto sem 
derrubá-lo por completo – o que teria 
potencial devastador sobre as expectativas 
dos agentes – são e continuarão a ser foco de 
discussão política intensa e delicada. Apesar 
desse cenário menos favorável, a expectativa 
para a variação do PIB deste ano continua a 
melhorar, passando de -5,11% para -5,05% 
nesta semana. No entanto, vale olhar com 
mais atenção o conjunto das projeções do 
Boletim Focus: a projeção para o PIB da 
indústria permaneceu constante; para o PIB 
dos Serviços (o de maior peso), caiu de -
5,40% para -5,54%; quanto ao PIB 
Agropecuário, a projeção caiu de 1,96% para 
1,85%. Tal inconsistência nos movimentos é 
possível, já que se trata de medianas de 
projeções feitas independentemente, mas 
não é comum que isso ocorra, uma 
demonstração clara de que o aumento da 
projeção para o PIB agregado nas últimas 
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semanas ocorre em contexto de elevada 
incerteza. A projeção para o IPCA este ano 
continua a subir, de 1,94% para 1,99%, assim 
como a projeção para o IGP-M que, depois 
de disparar na semana passada, continuou a 
subir, de 15,03% para 15,28% este ano, 
ampliando ainda mais uma diferença entre 
os índices que preocupa alguns segmentos 
do setor segurador. A decisão do Copom de 
manter os juros em 2% depois de nove 
quedas consecutivas era esperada e, por isso, 
não alterou as projeções para os juros 

básicos, ainda que o comunicado e as 
projeções divulgadas após a decisão tenham 
gerado alguma dúvida nos analistas, que 
aguardam a divulgação da ata da decisão 
amanhã (22/09). Além da ata do Copom, o 
calendário econômico da semana tem como 
destaques a divulgação de diversos 
indicadores de confiança e o IPCA-15 de 
setembro, na quarta-feira (23/09). 
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte:21/09/2020 
Notas: 1- dados até  agosto/20 ; 2- dados até  julho/20 ; 3- dados até  junho/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

18/09/20 11/09/20 21/08/20 19/06/20 03/01/20 18/09/20 11/09/20 21/08/20 19/06/20 03/01/20

3 PIB 0,84% -5,89% -2,21% -5,05% -5,11% -5,46% -6,50% 2,30% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,52% -9,61% -5,68% -6,30% -6,90% -7,68% -5,50% 2,19% 5,01% 5,50% 5,42% 3,50% 2,50%

3 PIB Indústria -0,34% -6,53% -2,55% -5,07% -5,07% -6,73% -7,12% 2,50% 4,30% 4,65% 4,10% 3,70% 2,90%

3 PIB de Serviços 1,16% -5,86% -2,22% -5,54% -5,40% -5,20% -5,49% 2,10% 3,41% 3,50% 3,50% 3,05% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,15% 1,57% 1,50% 1,85% 1,96% 2,40% 2,23% 3,00% 2,50% 2,50% 2,90% 3,00% 3,20%

1 IPCA 4,31% 0,70% 2,44% 1,99% 1,94% 1,71% 1,61% 3,60% 3,01% 3,01% 3,00% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 9,64% 13,02% 15,28% 15,03% 9,36% 5,52% 4,24% 4,21% 4,20% 4,08% 4,00% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,94% 3,87% 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 4,50% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,47 4,78 5,25 5,25 5,20 5,20 4,09 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 60,23% 55,01% 67,25% 67,50% 67,00% 66,20% 58,08% 69,90% 69,95% 69,65% 67,45% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,93 -11,80 -31,74 -6,81 -7,50 -6,96 -13,95 -54,20 -15,21 -15,10 -15,30 -20,99 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 26,22 42,79 55,30 55,15 55,00 52,50 38,20 52,75 53,40 53,31 55,00 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
73,50 25,53 62,56 53,76 55,00 55,00 60,00 80,00 67,00 66,48 65,48 75,00 84,40

1 Preços Administrados 5,54% -0,21% 1,12% 0,90% 0,90% 1,13% 1,05% 4,00% 3,84% 3,84% 4,00% 3,80% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019

Realizado 

2020

Realizado 

12 meses

Valores projetados para 2020
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