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Com o início da vacinação contra a Covid-19 
em diversos países e as perspectivas de 
continuidade de estímulos econômicos (ao 
menos nas economias centrais), as 
expectativas para a economia global tendem 
a melhorar. Apesar das dificuldades de curto 
prazo, com novas cepas do vírus aumentando 
o contágio, retomada de restrições de viagem 
e endurecimento de algumas medidas de 
isolamento – além das claras dificuldades de 
implementar uma vacinação em massa 
simultaneamente em todo mundo –, é 
emblemático que a contagem de casos e 
mortes esteja, pouco a pouco, sendo 
substituída pela contagem de número de 
pessoas vacinadas. No Brasil, parece não 
haver evidências de que os eventos trágicos 
de Manaus se repetirão, pelo menos a contar 
pelo aprendizado  das autoridades de saúde, 
o que pode evitar um colapso em cascata dos 
sistemas de saúde. Assim, o número de 
óbitos segue em patamar comportado, ainda 
que elevado. Com quase um ano de 

pandemia, a sociedade já não se alinha às 
medidas de isolamento – ainda mais quando 
não são acompanhadas de penalidades 
palpáveis –, tampouco os governos têm a 
disposição de impor medidas mais drásticas 
que possam afetar a economia e sua 
popularidade. Nesse cenário, apesar de tantas 
incertezas, do “adiamento” da recuperação 
econômica com o recrudescimento da 
pandemia e do impacto do fim de estímulos 
no início deste ano (como o Auxílio 
Emergencial), a projeção para o crescimento 
da economia este ano voltou a subir, ainda 
que marginalmente, de 3,45% para 3,49% 
esta semana. Vale sempre lembrar que, 
apesar desse aumento, grande parte desse 
crescimento poderá ser atribuído atribuída ao 
carregamento estatístico e, portanto, não 
representa um desempenho excepcional 
diante da ou perante a forte queda da 
atividade do ano passado que, segundo o 
boletim desta semana, deve ter sido de 
4,32%. Por outro lado, há um grande debate 

sobre o comportamento da inflação ao longo 
deste ano. Para muitos, o ritmo de 
recuperação é pequeno diante do tamanho 
da capacidade ociosa da economia e, por isso, 
não há espaço para que a inflação permaneça 
alta. Para outros, no entanto, mesmo uma 
recuperação fraca pode ser suficiente para 
que aumentos represados no ano passado 
(como alguns preços de bens e serviços 
públicos ou até mesmo dos planos de saúde), 
preços mais altos de commodities  e 
depreciação cambial (que levaram os IGPs a 
superar os 20% no ano passado) possam 
pressionar a inflação ao consumidor ao longo 
deste ano. Assim, as projeções para o IPCA 
continuam bem comportadas (ou seja, abaixo 
da meta de 3,75% para este ano), mas vêm 
aumentando aos poucos, semana após 
semana. No último boletim, pela terceira 
semana seguida, economistas do mercado 
financeiro subiram suas estimativas para a 
inflação em 2021, e a mediana subiu de 
3,43% para 3,50%. 
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Na semana passada, o Copom manteve a taxa 
básica de juros, a Selic, em 2,00%, mas, ao 
anunciar a decisão, o BC avisou que não 
garante que o forward guidance (indicação de 
juros mantidos onde estão por algum tempo, 
sem motivos para subir) sobreviva às 
próximas reuniões. Com esses aumentos na 
projeção para o IPCA, as indicações do Copom 
e uma maior percepção de que o risco fiscal 
da economia brasileira não parecem 
compatíveis  com juros básicos tão baixos por 
tanto tempo levaram a projeção de mercado 

da taxa Selic de 2021 a subir de 3,25% para 
3,50%. Uma demonstração de como o 
fantasma do risco fiscal ronda a economia 
brasileira foi claramente sentida na semana 
passada: simples declarações de candidatos à 
presidência da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal – compreensíveis em tempo 
de campanha, mas com pouco efeito prático –
sobre suas preferências pela aprovação de 
novos programas de transferência de renda 
ou pela extensão da ajuda emergencial foram 
suficientes para atiçar o nervosismo dos 

mercados, fazendo a Bolsa  cair e o dólar 
subir. Na agenda econômica desta semana, 
destaque para diversos indicadores de 
confiança (que serão importantes para 
determinar como o recrudescimento da 
pandemia os afetou), para o IPCA-15 de 
janeiro, amanhã (26/01), para a reunião do 
Fomc, na quarta (27/01), e para o IGP-M de 
janeiro e a PNADc de novembro, na quinta 
(28/01).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 25/01/2021
Notas:  1- dados até dezembro/20; 2- dados até novembro/20; 4- 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

22/01/21 15/01/21 24/12/20 23/10/20 03/01/20 22/01/21 15/01/21 24/12/20 23/10/20 03/01/20

4 PIB 1,33% -5,04% -3,38% -4,32% -4,35% -4,40% -4,81% 2,30% 3,49% 3,45% 3,49% 3,42% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,07% -5,49% -5,19% -4,86% -4,93% -5,00% -5,90% 2,19% 5,03% 5,00% 5,00% 4,00% 2,50%

4 PIB Indústria 0,15% -5,09% -3,55% -3,80% -3,75% -3,75% -4,55% 2,50% 4,10% 3,80% 3,95% 3,99% 2,90%

4 PIB de Serviços 1,62% -5,26% -3,48% -4,85% -4,86% -4,88% -5,66% 2,10% 3,16% 3,28% 3,07% 2,94% 2,50%

4 PIB Agropecuário 1,06% 2,44% 1,78% 2,36% 2,34% 2,35% 1,72% 3,00% 2,57% 2,25% 2,37% 2,50% 3,20%

1 IPCA 4,31% 4,52% 4,52% -- -- 4,39% 2,99% 3,60% 3,50% 3,43% 3,34% 3,10% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 23,14% 23,14% -- -- 23,75% 19,72% 4,24% 5,52% 4,94% 4,66% 4,32% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,90% 2,79% -- -- -- 2,00% 4,50% 3,50% 3,25% 3,13% 2,75% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,20 5,24   5,14 5,40 4,09 5,00 5,00 5,00 5,20 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

54,57% 61,35% 56,10% 63,28% 63,48% 65,00% 67,74% 58,08% 64,45% 64,95% 66,60% 70,00% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,70 -7,50 -12,15 -8,00 -5,80 -4,50 -3,80 -54,20 -19,95 -19,41 -15,00 -17,00 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 44,32 49,41   55,55 58,00 38,20 55,00 55,00 55,10 55,00 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
69,17 33,43 36,25 40,00 40,00 40,00 50,00 80,00 60,00 60,00 60,00 65,00 84,40

1 Preços Administrados 5,54% 2,61% 2,61% -- -- 2,57% 0,80% 4,00% 4,39% 4,20% 4,20% 4,00% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019
Realizado 

2020
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2020
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