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Há indicações cada vez mais claras das 
consequências do gargalos d produção e dos 
impactos da pandemia sobre o mercado de 
trabalho, no Brasil e no mundo. Por isso, 
continuam, no relatório Focus desta semana, 
revisões de valência negativa nas projeções 
para a economia brasileira, ainda que de 
menor intensidade. Caminhoneiros na Grã-
Bretanha, portos dos EUA e semicondutores 
chineses que são base para produção de bens 
industrializados no mundo inteiro formam 
alguns exemplos de gargalos associados à 
pandemia que perduram mais que o 
esperado, limitando a produção e mantendo a 
inflação ao consumidor alta. No Brasil não é 
diferente, como ficou evidenciado no IPCA-15 
de setembro, divulgado na semana passada. A 
prévia da inflação oficial no mês apresentou 
variação de 1,14%, acima das projeções do 
mercado, atingindo, com isso, 10,05% no 
acumulado em 12 meses. Analisando o índice 
aberto, observa-se uma combinação de 
pressões altistas: i) a inflação de serviços, 

como esperado, volta com a reabertura da 
economia, ainda mais em um contexto de 
custos em alta; ii) nos preços de itens 
industrializados, por sua vez, os gargalos 
supracitados não têm permitido o 
arrefecimento que se esperava, considerando 
que já haviam aumentado acima da média 
durante o isolamento social por conta do 
deslocamento de gastos antes dedicados aos 
serviços; iii) por fim, o  forte impacto dos 
preços da energia elétrica e dos combustíveis, 
que não apenas têm um peso significativo no 
índice por si só, mas também influenciam 
outros preços por representarem um custo 
para praticamente todas as atividades 
econômicas. Com isso, a projeção para o IPCA 
este ano deu mais um salto, de 8,35% para 
8,45%. Para o ano que vem, subiu de 4,10% 
para 4,12%. Há duas semanas, neste espaço, 
diante de um quadro de indicadores de 
atividade ainda relativamente favoráveis, 
comentamos sobre a importância de observar 
os indicadores de confiança na economia em 

setembro, para analisar o impacto da 
deterioração do clima político nos agentes 
econômicos. O quadro de agosto, que já não 
era tão favorável, se aprofundou nas prévias 
de setembro divulgadas até agora, com 
sinalização de queda dos índices de 
confiança, tanto o empresarial quanto o do 
consumidor, revelando empresas e 
consumidores mais cautelosos quanto a 
projetos de investimento e consumo nos 
próximos meses em meio à maior incerteza, e 
isso nunca é positivo para as decisões de 
consumo e investimento. Pesa também o 
cenário externo mais negativo, 
principalmente com as delicadas questões 
associadas ao modelo de crescimento chinês, 
evidenciadas, em muitos aspectos, no caso da 
gigante da incorporação imobiliária 
Evergrande. Nesse cenário, a projeção para o 
crescimento do PIB este ano permaneceu em 
5,04%. No entanto, para o ano que vem, a 
projeção mediana caiu de 1,63% para 1,57%. 
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A mediana das projeções para a taxa Selic 
manteve-se estável em 8,25% e 8,50% ao 
final de 2020 e 2021, respectivamente, após o 
Copom aumentar a taxa básica de juros em 
1p.p., para 6,25%, como previsto. O mercado 
aguarda, essa semana, a divulgação de dois 
importantes instrumentos de comunicação da 
autoridade monetária, a Ata da reunião da 
semana passada, amanhã (28/09) e o 
Relatório Trimestral de Inflação, na quinta-
feira (30/09). Nos EUA, o Fed sinalizou que 
pode começar a reduzir as compras mensais 

de ativos já na próxima reunião do Fomc, 
além da maior probabilidade de um aumento 
dos juros básicos na maior economia do 
mundo já no ano que vem. Ainda nos EUA, 
atenções também voltadas para a política, 
com as negociações do governo Biden em sua 
tentativa de aprovar pacotes sociais e de 
infraestrutura na ordem dos trilhões de 
dólares. No Brasil, o aprofundamento do 
processo de “pacificação” promovido após os 
acontecimentos políticos do começo do mês 
continua a diminuir as tensões mais 

explícitas, o que pode ajudar no andamento 
das matérias de interesse do governo no 
Congresso, especialmente em relação aos 
precatórios, fundamental para a formulação 
de cenários para o ano que vem, e que terá 
seu calendário definido nesta semana. No 
calendário econômico, destaque para dados 
do mercado de trabalho, com a divulgação 
dos dados Caged, na terça-feira (28/09) da 
PNAD de julho, na quinta (30/09).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 27/09/2021
Notas:  1- dados até agosto/21; 2- dados até julho/21; 3- dados até junho/21.
Vide nota de referência de período. 
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Última 4 13 Início Última 4 13 Início

semana semanas semanas do ano semana semanas semanas do ano

24/09/21 17/09/21 27/08/21 25/06/21 08/01/21 24/09/21 17/09/21 27/08/21 25/06/21 08/01/21

3 PIB -4,06% 6,41% 1,76% 5,04% 5,04% 5,22% 5,05% 3,41% 1,57% 1,63% 2,00% 2,11% 2,50%

3 PIB Indústria -3,48% 9,99% 4,73% 5,50% 5,50% 5,79% 5,60% 4,05% 1,50% 1,50% 2,00% 2,25% 2,28%

3 PIB de Serviços -4,47% 4,74% 0,45% 4,98% 4,93% 4,91% 4,44% 3,28% 1,56% 1,56% 2,20% 2,36% 2,50%

3 PIB Agropecuário 1,96% 3,34% 2,02% 2,56% 2,80% 3,26% 3,70% 2,42% 2,00% 2,50% 2,30% 2,40% 3,00%

1 IPCA 4,52% 5,67% 9,68% 8,45% 8,35% 7,27% 5,97% 3,34% 4,12% 4,10% 3,95% 3,78% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 16,76% 31,13% 18,18% 18,21% 19,65% 19,12% 4,60% 5,00% 5,00% 4,91% 4,60% 4,00%

1 SELIC 1,90% 5,01% 2,71% 8,25% 8,25% 7,50% 6,50% 3,25% 8,50% 8,50% 7,50% 6,50% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,14 5,38 5,20 5,20 5,15 5,10 5,00 5,24 5,23 5,20 5,20 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 59,78% 60,50% 61,00% 61,00% 61,30% 61,60% 64,95% 62,97% 62,97% 63,20% 63,40% 66,80%

1
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -6,54 -19,50 -2,00 -2,00 -1,15 -0,27 -16,00 -17,00 -16,50 -15,00 -18,51 -29,05

1
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 32,10 39,89 70,70 70,70 70,00 68,80 55,00 63,00 63,00 62,00 60,00 50,00

1
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 36,25 49,36 50,00 50,00 54,00 58,00 60,00 62,00 65,00 65,00 67,95 70,00

1 Preços Administrados 2,61% 10,56% 13,69% 13,50% 13,30% 11,31% 9,39% 4,02% 4,12% 4,37% 4,50% 4,42% 3,69%
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