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Apesar das revisões ainda 
predominantemente negativas, é possível 
supor que as projeções do Relatório Focus 
divulgado nesta segunda-feira poderiam ter 
sofrido baque maior, considerando os 
cenários piores que foram traçados após o 
andamento, na Câmara dos Deputados, da 
PEC que fixa um limite para o pagamento de 
dívidas judiciais (os precatórios) e altera a 
correção do teto de gastos. Apesar dos 
esforços do Governo, não houve aprovação 
da PEC na semana passada. Um novo esforço 
deverá ser feito nesta semana. A proposta foi 
interpretada, por grande parte dos analistas 
do mercado, como um “furo” na âncora fiscal 
da política econômica brasileira. Resta saber 
se isso se deve a uma mera questão temporal 
– com os analistas “esperando para ver” – ou 
se, de fato, a expectativa é de um cenário, se 
não otimista, menos pessimista. O mercado 
de juros, por exemplo, reagiu fortemente à 
desancoragem da semana passada, quando 
as expectativas de inflação para 2023 e 2024 
se descolaram do centro das respectivas 

metas: houve uma disparada dos juros 
futuros, em especial os de curto prazo, 
apertando ainda mais as condições 
financeiras e elevando os temores de 
recessão no ano que vem. No entanto, apesar 
dos juros futuros terem chegado a operar na 
casa dos 12%, o ponto médio das 
expectativas do Focus para a Selic subiu de 
8,75% para 9,25% ao fim de 2021 e de 9,50% 
para 10,25% ao final do ano que vem, mesmo 
com a projeção para o IPCA deste ano tendo 
sido elevada pela 30ª semana consecutiva, 
desta vez para 9,17%. Para ano que vem, a 
projeção para a inflação oficial subiu para 
4,55%. Para 2023, manteve-se em 3,27% 
(contra uma meta de 3,25%). Para 2024, subiu 
novamente, de 3,02% para 3,07% (contra 
uma meta de 3,00%). Na semana passada, em 
reação ao novo cenário fiscal e ao IPCA-15 de 
outubro, que veio mais alto que o esperado, o 
Copom decidiu aumentar o passo do aperto 
monetário, elevando a Selic de 6,25% para 
7,75%. Enquanto isso, a mediana das 
projeções do mercado para o crescimento da 

economia brasileira em 2021 caiu de 4,97% 
para 4,94%. Para 2022, o ponto médio das 
expectativas para a expansão do PIB também 
foi reduzido, de 1,40% para 1,20%, uma 
queda significativa, mas que configura um 
resultado melhor do que a estagnação ou 
recessão nas revisões mais pessimistas. 
Podem ter pesado, para a deterioração mais 
branda das expectativas, os dados fiscais 
relativamente positivos divulgados na semana 
passada, principalmente no que diz respeito 
às finanças de Estados e Municípios. Mas, 
mesmo quando se olha para o setor público 
como um todo (União, Estados e Municípios), 
há melhora nos resultados fiscais: o déficit 
primário, por exemplo, passou de R$ 636 
bilhões (-11,7% do PIB) de janeiro a setembro 
de 2020 para um superávit de R$ 14,2 bilhões 
(0,22% do PIB) no mesmo período deste ano. 
Ou seja, a deterioração fiscal a que assistimos 
é de expectativas, de trajetória futura, não 
necessariamente relacionada ao que está 
acontecendo no presente. 
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Nesse sentido, a semana – mesmo com o 
feriado amanhã, terça-feira – será crucial para 
o lado fiscal, porque é determinante para o 
Auxílio Brasil. Se a PEC dos Precatórios não for 
aprovada na Câmara, o Governo deve definir 
um plano alternativo para ampliação das 
transferências, que pode passar pelo retorno 
do Auxílio Emergencial. No calendário 
econômico, destaque para a Ata do Copom, a 
ser divulgada na quarta-feira (03/11) e para a 
produção industrial de setembro, na quinta 
(04/11).
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Fontes: SGS (BCB) e  SIDRA (IBGE). Data de corte: 25/10/2021
Notas:  1- dados até outubro/21; 2- dados até setembro/21; 5- 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

29/10/21 22/10/21 01/10/21 30/07/21 08/01/21 29/10/21 22/10/21 01/10/21 30/07/21 08/01/21

5 PIB -4,06% 6,41% 1,76% 4,94% 4,97% 5,04% 5,30% 3,41% 1,20% 1,40% 1,57% 2,10% 2,50%

5 PIB Indústria -3,48% 9,99% 4,73% 5,25% 5,30% 5,45% 5,99% 4,05% 1,21% 1,30% 1,40% 2,30% 2,28%

5 PIB de Serviços -4,47% 4,74% 0,45% 4,90% 4,90% 4,98% 4,65% 3,28% 1,40% 1,50% 1,55% 2,25% 2,50%

5 PIB Agropecuário 1,96% 3,34% 2,02% 2,50% 2,56% 2,70% 3,53% 2,42% 2,10% 2,20% 2,10% 2,49% 3,00%

2 IPCA 4,52% 6,90% 10,25% 9,17% 8,96% 8,51% 6,79% 3,34% 4,55% 4,40% 4,14% 3,81% 3,50%

1 IGP-M 23,14% 16,75% 21,74% 18,28% 17,75% 17,67% 19,17% 4,60% 5,31% 5,22% 5,00% 4,66% 4,00%

1 SELIC 1,90% 6,30% 3,37% 9,25% 8,75% 8,25% 7,00% 3,25% 10,25% 9,50% 8,50% 7,00% 4,75%

1 Câmbio 5,20 5,64 5,35 5,50 5,45 5,20 5,10 5,00 5,50 5,45 5,25 5,20 4,90

2

Dívida Líquida do 

Setor Público (% do 

PIB)

62,70% 58,52% 60,36% 60,30% 60,45% 60,95% 61,50% 64,95% 63,00% 62,90% 62,95% 63,30% 66,80%

2
Conta Corrente (em 

US$ bi)
-25,92 -8,08 -20,70 -9,39 -5,50 -2,00 0,00 -16,00 -19,00 -19,00 -18,55 -14,30 -29,05

2
Balança Comercial (em 

US$ bi)
32,37 34,72 38,14 70,10 70,50 70,00 70,37 55,00 63,00 63,00 63,00 63,50 50,00

2
Investimento Direto 

no País (em US$ bi)
44,66 40,74 50,43 50,00 50,00 50,50 53,75 60,00 60,00 60,00 62,00 67,50 70,00

2 Preços Administrados 2,61% 12,70% 15,73% 15,09% 14,83% 13,57% 10,70% 4,02% 4,27% 4,20% 4,10% 4,42% 3,69%
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