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O PIB do terceiro trimestre, divulgado na 
última quinta-feira, veio um pouco abaixo 
das expectativas do mercado, mas ainda 
dentro do intervalo que esperávamos, dadas 
as indicações do IBC-Br (+9,5%) e do Monitor 
do PIB da FGV (+7,5%). Ainda assim, o 
crescimento de 7,7% no trimestre (-3,9% 
contra o mesmo trimestre do ano passado), 
somado às significativas revisões feitas na 
série histórica, não alterou a trajetória de 
ajustes altistas para a projeção do PIB este 
ano, que passou de -4,50% para -4,40%. Para 
o ano que vem, a projeção aumentou 
marginalmente, de 3,45% para 3,50%. A 
onda de otimismo global com as perspectivas 
cada vez mais positivas em relação à 
vacinação contra a Covid-19 nas economias 
centrais – e até mesmo no Brasil, ao menos 
no caso de São Paulo – continua a 
impulsionar os mercados e os ativos de risco, 
mesmo com o número de casos crescendo 
em grande parte do mundo e batendo 
recordes nos EUA. A alta da atividade 
econômica no terceiro trimestre, 

impulsionada principalmente pela indústria 
(que produziu bens que foram mais 
consumidos pelas famílias que os serviços), 
ocorreu em paralelo à reabertura da 
economia, com medidas de restrição de 
circulação sendo relaxadas por todo o País. 
Nesse período, houve também redução nos 
números diários de infectados e mortos pela 
Covid-19, além do estímulo do auxílio 
emergencial. Porém, indicadores 
antecedentes de atualização mais célere 
apontam para uma desaceleração 
significativa no último trimestre do ano, não 
por acaso: o número de casos de Covid-19 
voltou a subir e com isso os índices de 
isolamento social; o auxílio emergencial teve 
seu valor reduzido pela metade e não há 
previsão de sua extensão ou substituição por 
um programa amplo de renda básica; além 
disso, o repique inflacionário do final deste 
ano corroeu parte da renda das famílias em 
um momento já delicado. Aliás, as projeções 
para a inflação este ano, que já vinham em 
alta, deram um salto por causa da instituição, 

pela ANEEL, da bandeira vermelha patamar 2 
nas tarifas de energia elétrica em dezembro. 
Faltando apenas os dados de novembro e 
dezembro para o fechamento do ano, a 
projeção para o IPCA foi de 3,54% para 
4,21%, acima do centro da meta, de 4,00%. 
Vale lembrar que, em meados de setembro, a 
projeção era de apenas 1,78%. Para o ano 
que vem, porém, a projeção para a inflação 
oficial caiu, de 3,47% para 3,34%. Um ajuste 
importante que tem ocorrido nas últimas 
semanas, acompanhando o comportamento 
corrente do indicador, é o da queda da 
projeção para a taxa de câmbio. Para este 
ano, a projeção é de que feche em R$/US$ 
5,22. Para o ano que vem, a projeção esta 
semana caiu de R$/US$ 5,20 para R$/US$ 
5,10. Isso deve ajudar a conter a inflação, 
principalmente dos IGPs, que dispararam 
este ano, com a projeção para o IGP-M 
chegando a 24,09%. A notícia do acordo 
entre o governo e o Senado para a votação 
da PEC do Pacto Federativo é uma boa 
sinalização no que diz respeito às questões
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fiscais que são o “calcanhar de Aquiles” da 
economia brasileira – ainda que não as 
resolva – , principalmente depois dos altos 
gastos no combate à pandemia. Na agenda 
da semana, destaque para o IPCA de 
novembro, a ser divulgado amanhã (08/12), 
para a última reunião do Copom do ano, na 
quarta-feira (09/12), e para os dados do 
Comércio e dos Serviços, com a divulgação 
da PMC e da PMS relativas a outubro, na 
quinta e sexta-feira, respectivamente.

Nº 128 – dezembro/2020 – semana 1

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: 07/12/2020
Notas: 1- dados até novembro/20; 2- dados até outubro/20; 3- 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

04/12/20 27/11/20 06/11/20 04/09/20 03/01/20 04/12/20 27/11/20 06/11/20 04/09/20 03/01/20

3 PIB 1,33% -5,04% -3,38% -4,40% -4,50% -4,80% -5,31% 2,30% 3,50% 3,45% 3,31% 3,50% 2,50%

2
Produção Industrial 

(quantum)
-1,01% -6,31% -5,55% -5,00% -5,03% -5,49% -6,38% 2,19% 5,00% 5,00% 4,00% 5,33% 2,50%

3 PIB Indústria 0,15% -5,09% -3,55% -3,90% -3,43% -4,30% -6,26% 2,50% 3,80% 3,90% 3,82% 4,30% 2,90%

3 PIB de Serviços 1,62% -5,26% -3,48% -4,96% -5,38% -5,40% -5,58% 2,10% 3,28% 3,10% 2,94% 3,41% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,06% 2,44% 1,78% 2,35% 1,68% 1,85% 2,07% 3,00% 2,57% 2,80% 2,50% 2,80% 3,20%

2 IPCA 4,31% 2,22% 3,92% 4,21% 3,54% 3,20% 1,78% 3,60% 3,34% 3,47% 3,17% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 21,97% 24,52% 24,09% 23,60% 20,47% 11,72% 4,24% 4,73% 4,77% 4,34% 4,03% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,90% 3,01% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,50% 3,00% 3,00% 2,75% 2,88% 6,50%

1 Câmbio 4,03 5,33 5,15 5,22 5,36 5,45 5,25 4,09 5,10 5,20 5,20 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 61,22% 56,65% 66,10% 66,20% 67,74% 67,00% 58,08% 68,10% 68,44% 70,00% 69,83% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,70 -7,59 -15,35 -4,22 -3,25 -4,00 -8,10 -54,20 -16,00 -17,40 -19,20 -15,60 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 41,54 49,52 58,00 57,90 57,90 55,00 38,20 56,50 56,50 55,00 53,35 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
69,17 31,91 43,47 43,15 45,00 50,00 55,00 80,00 60,00 60,00 65,00 65,48 84,40

2 Preços Administrados 5,54% 0,15% 1,47% 2,33% 0,81% 0,80% 1,00% 4,00% 4,27% 4,80% 4,07% 3,71% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2019
Realizado 

2020
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2020
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