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Os movimentos das expectativas econômicas 
compilados na última semana no relatório 
Focus, do Banco Central, confirmam algumas 
percepções que vimos manifestando neste 
espaço, como a continuidade do aumento das 
projeções de crescimento do PIB este ano, 
com redução da projeção para o ano que vem 
– resultado do carregamento estatístico de 
4,9% garantido pelo crescimento do primeiro 
trimestre – e o aumento da projeção para a 
inflação este ano, que também ocorre de 
maneira simultânea com redução da projeção 
para o ano que vem. No caso do PIB, esses 
movimentos consolidam a percepção de uma 
atividade mais aquecida que o que se 
esperava no começo do ano, daí o aumento 
de 5,05% para 5,18% na projeção para o 
crescimento da economia em 2021. Mas isso 
já é notícia do passado, pois as expectativas 
muitas vezes têm ajustes lentos. Os dados 
correntes têm apresentado sinais mistos, daí 
a permanência da incerteza quanto à 
extensão do atual quadro de recuperação e a 
consequente queda – ainda que marginal – da 

projeção para o crescimento no ano que vem, 
de 2,11% para 2,10%. Duas divulgações do 
IBGE feitas na semana passada ilustram o 
ponto: enquanto a produção industrial 
medida na PIM-PF/IBGE subiu 1,4% em maio 
ante abril, (24,0% em relação a maio de 2020, 
fruto da base deprimida pelos primeiros 
meses da pandemia), a PNAD Contínua do 
trimestre móvel encerrado em abril mostra 
um quadro ainda frágil para o mercado de 
trabalho reforçando o quadro para o qual já 
temos chamado atenção desde a divulgação 
do PIB do primeiro trimestre, de que vivemos 
uma jobless recovery (recuperação sem 
emprego), que pode afetar de maneira 
bastante distinta diferentes setores da 
economia, incluindo aí as atividades do setor 
segurador. A taxa de desemprego no país 
manteve-se no patamar recorde de 14,7%, 
mesmo resultado registrado em março, ainda 
com alto desalento e a ocupação crescendo 
lentamente enquanto os setores mais 
intensivos em trabalho – como os serviços –
não se recuperaram totalmente do impacto 

da pandemia. No caso da inflação, os 
movimentos das expectativas podem ter uma 
interpretação mais positiva, fruto da 
credibilidade do mercado na ação do Banco 
Central. Apesar do aumento das expectativas 
para o IPCA este ano – que ultrapassaram a 
barreira dos 6%, chegando a 6,07% – a 
projeção mais relevante é para 2022 e essa, 
depois de permanecer estável nas últimas 
semanas, começou a cair, de 3,78% para 
3,77%, na direção do centro da meta para o 
ano, que é de 3,50%. Isso ocorre pela ação e 
comunicação da autoridade monetária e, 
nesse contexto, a expectativa para a Selic ao 
final deste ano permaneceram em 6,50%, 
mas aumentaram de 6,50% para 6,75% ao 
final do ano que vem. Na política, além dos 
debates em torno da CPI da Covid, as 
atenções do mercado devem continuar 
focadas na reforma tributária, que toca em 
diversos pontos que devem gerar debates nas 
próximas semanas. 
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No calendário econômico da semana, 
destaque para a PMC de maio, na quarta-feira 
(07/07) e para o IPCA de junho, na quinta 
(08/07), o que deve manter a inflação em 
foco.
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 05/07/2021
Notas:  1- dados até maio/21; 2- dados até abril/21; 3-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

02/07/21 25/06/21 04/06/21 01/04/21 08/01/21 02/07/21 25/06/21 04/06/21 01/04/21 08/01/21

3 PIB -4,06% 0,95% -3,76% 5,18% 5,05% 4,36% 3,17% 3,41% 2,10% 2,11% 2,31% 2,33% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-4,46% 10,50% 1,14% 6,30% 6,23% 6,10% 5,29% 4,78% 2,25% 2,36% 2,40% 2,50% 2,45%

3 PIB Indústria -3,48% 3,01% -2,70% 5,60% 5,60% 5,17% 3,89% 4,05% 2,25% 2,25% 2,24% 2,20% 2,28%

3 PIB de Serviços -4,47% -0,80% -4,51% 4,44% 4,44% 3,75% 2,90% 3,28% 2,22% 2,36% 2,20% 2,30% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,96% 5,19% 2,35% 3,85% 3,70% 3,12% 2,30% 2,42% 2,30% 2,40% 2,45% 2,38% 3,00%

1 IPCA 4,52% 3,22% 8,06% 6,07% 5,97% 5,44% 4,81% 3,34% 3,77% 3,78% 3,70% 3,52% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 14,41% 37,06% 18,33% 19,12% 18,81% 12,63% 4,60% 4,55% 4,60% 4,50% 4,10% 4,00%

1 SELIC 1,90% 3,29% 2,19% 6,50% 6,50% 5,75% 5,00% 3,25% 6,75% 6,50% 6,50% 6,00% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,23 5,45 5,04 5,10 5,30 5,35 5,00 5,20 5,20 5,30 5,25 4,90

1

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 59,67% 60,15% 61,60% 61,60% 62,48% 64,60% 64,95% 63,60% 63,40% 64,40% 66,20% 66,80%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-24,07 -6,18 -8,33 -0,41 -0,27 -1,08 -11,83 -16,00 -16,00 -18,51 -18,60 -20,40 -29,05

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 13,24 38,39 68,41 68,80 68,00 55,00 55,00 60,20 60,00 60,35 51,00 50,00

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
34,17 22,48 39,32 55,50 58,00 57,65 55,00 60,00 69,00 67,95 65,70 62,20 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 6,85% 13,09% 9,53% 9,39% 8,27% 7,64% 4,02% 4,47% 4,42% 4,25% 4,00% 3,69%

Valores projetados para 2022

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 

2021
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2021
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