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As projeções para o crescimento do PIB deste 
ano, depois de várias semanas consecutivas 
de melhora, permaneceram negativas, 
porém estáveis, em -4,81%. Há um mês, essa 
mesma projeção era de queda de 5,02%. No 
entanto, o cenário que temos enfatizado é de 
que a frágil situação fiscal do setor público 
deve retirar pontos das taxas de crescimento 
nos próximos anos. Cabe observar que o 
déficit primário (a diferença entre receitas e 
despesas do setor público, antes do 
pagamento da dívida) chegou a R$ 635,9 
bilhões no acumulado no ano até setembro, 
o equivalente a 11,95% do PIB, segundo 
dados do Banco Central. Então, o nosso 
cenário parece se confirmar, porque nesta 
semana houve mais uma queda na projeção 
de crescimento para o ano que vem, de 
3,42% para 3,34%, refletindo o aumento da 
incerteza sobre o rumo fiscal do País. Isso 
também está exposto na elevação das taxas 
de juros de longo prazo e na depreciação do 
Real, que perde mais valor em relação ao 
dólar que seus pares de economias 

emergentes. O Copom fez o que se esperava 
e manteve os juros básicos - a Selic - em 
2,00%, e a projeção para que a taxa encerre 
o ano nos mesmos 2% indica que o mercado 
acredita na manutenção dos juros pela 
autoridade monetária na última reunião 
Copom neste ano, no começo de dezembro. 
Depois de subir de 2,50% para 2,75% para o 
final de 2021, a projeção para a Selic ao final 
do ano que vem se manteve nesse mesmo 
patamar. Se a decisão em si não causou 
surpresa, o comunicado emitido após a 
divulgação da decisão veio mais brando do 
que esperava o mercado. O Copom ainda 
admitiu a possibilidade de haver “espaço 
remanescente” para o manejo da política 
monetária, mesmo que pequeno, deixando 
aberta a porta para reduções adicionais de 
juros, mesmo que a autoridade tenha 
também ponderado que o risco fiscal segue 
elevado, gerando assimetria altista no 
balanço de riscos para a inflação e o 
aumento da inclinação da curva de juros. O 
comitê reconheceu ainda que a inflação 

corrente é mais alta que o esperado, mas 
suas projeções pouco se alteraram. O IGP-M 
de outubro desacelerou, com alta de 3,23%, 
influenciado principalmente pelo menor 
preço do minério de ferro. Com o resultado, 
o índice acumula alta de 18,10% em 2020 e 
de 20,93% nos últimos 12 meses. Dados do 
mercado do trabalho mostraram que o 
desemprego atingiu recorde de 14,4% no 
trimestre encerrado em agosto. O nível de 
ocupação também foi o menor da série 
histórica. No trimestre encerrado em agosto, 
81,7 milhões de brasileiros estavam 
ocupados, um recuo de 12,8% (12 de milhões 
de trabalhadores) contra o mesmo período 
do ano passado. De onde vinham notícias 
mais otimistas, as estatísticas de emprego 
formal - do Caged -, surge a hipótese de que 
o número de demissões esteja 
subdimensionado por conta da queda do 
número de empresas respondentes durante 
a pandemia.  No mundo, as eleições 
presidenciais nos EUA terminam hoje, em um
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cenário único em que quase 100 milhões de 
eleitores votaram antecipadamente por 
conta da pandemia, o que pode gerar atrasos 
na apuração. Os analistas traçam diferentes 
cenários para os resultados da eleição 
presidencial e para o Congresso, se 
predominantemente democrata ou 
republicano, e as implicações disso para 
governabilidade do futuro presidente, o que 

pode determinar, por exemplo, o tamanho 
do novo pacote de estímulos considerado 
essencial para a recuperação da economia 
americana. Na agenda da semana, destaque 
para a Ata do Copom, hoje, para a produção 
industrial de setembro, na quarta-feira 
(04/11), e para o IPCA de outubro, na sexta 
(06/11).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 03/11/2020
Notas: 1- dados até outubro/20; 2- dados até  setembro/20; 3- dados até  agosto/20 ; 5- 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

30/10/20 23/10/20 02/10/20 31/07/20 03/01/20 30/10/20 23/10/20 02/10/20 31/07/20 03/01/20

5 PIB 0,84% -5,89% -2,21% -4,81% -4,81% -5,02% -5,66% 2,30% 3,34% 3,42% 3,50% 3,50% 2,50%

3
Produção Industrial 

(quantum)
-1,60% -8,62% -5,72% -5,74% -5,90% -6,30% -7,92% 2,19% 4,27% 4,00% 4,53% 4,00% 2,50%

5 PIB Indústria -0,34% -6,53% -2,55% -4,39% -4,55% -4,91% -7,12% 2,50% 3,82% 3,99% 4,02% 4,00% 2,90%

5 PIB de Serviços 1,16% -5,86% -2,22% -5,65% -5,66% -5,53% -5,70% 2,10% 2,94% 2,94% 3,42% 3,20% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,15% 1,57% 1,50% 1,75% 1,72% 1,72% 2,29% 3,00% 2,50% 2,50% 2,50% 2,90% 3,20%

2 IPCA 4,31% 1,34% 3,14% 3,02% 2,99% 2,12% 1,63% 3,60% 3,11% 3,10% 3,00% 3,00% 3,75%

1 IGP-M 7,32% 18,09% 20,92% 20,23% 19,72% 16,59% 8,66% 4,24% 4,34% 4,32% 4,22% 4,02% 4,00%

1 SELIC 4,59% 1,90% 3,26% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,50% 2,75% 2,75% 2,50% 3,00% 6,50%

2 Câmbio 4,03 5,64 4,91 5,45 5,40 5,25 5,20 4,09 5,20 5,20 5,00 5,00 4,00

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

55,70% 61,45% 56,14% 67,40% 67,74% 67,55% 67,50% 58,08% 70,00% 70,00% 70,00% 69,83% 59,20%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-50,93 -6,48 -20,66 -3,80 -3,80 -6,81 -6,21 -54,20 -18,50 -17,00 -17,00 -15,60 -60,30

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
40,47 36,97 46,75 58,70 58,00 57,49 55,00 38,20 55,00 55,00 55,00 53,31 35,60

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
73,50 28,55 50,03 50,00 50,00 51,26 53,75 80,00 65,00 65,00 65,00 65,96 84,40

2 Preços Administrados 5,54% -0,08% 1,13% 0,80% 0,80% 0,98% 1,26% 4,00% 4,00% 4,00% 3,91% 4,00% 4,00%

Valores projetados para 2021

Hoje HojeNotas Variável
Realizado 

2020
Realizado 
12 meses

Valores projetados para 2020

Realizado 
2019
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