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Dados da Economia Brasileira nesta semana 

 

• Expectativas do mercado (Focus/Banco Central): Relatório Focus indica que o IPCA deverá encerrar o 

ano de 2021 com alta de 9,33%. O centro da meta de inflação para 2021 é de 3,75%, podendo variar entre 2,25 

e 5,25%. Para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, a expectativa do mercado é de crescimento de 4,93% em 

2021 ante 4,94% do relatório anterior. Por fim, as expectativas quanto a taxa SELIC (9,25%) e Taxa de Câmbio 

(R$/US$ 5,50) para o final de 2021 se mantiveram com as mesmas projeções.  

• O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI): IGP-DI, indicador de inflação divulgado pelo 

IBRE/FGV, avançou 1,60% no mês de outubro. No acumulado do ano de 2021 o IGP-DI apresenta variação de 

16,96% até outubro. Já no acumulado em 12 meses a variação é de 20,95% do indicador. 

• Produção de autoveículos (Anfavea): a produção nacional de veículos automotores caiu 2,3% no mês de 

outubro frente a setembro, dado com ajuste sazonal. Este resultado mensal é o oitavo do ano apontando queda 

da produção de veículos, apenas os meses de abril (1,3%) e setembro (7,8%) tiveram dados positivos após o 

ajuste sazonal. 

• Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA): IPCA (IBGE) apresentou variação de 1,25% no mês de 

outubro, acelerando 0,09 p.p. em relação ao mês de setembro (1,16%). Em 2021, o índice de preços acumula 

alta de 8,24%. Já no acumulado em 12 meses, o crescimento do índice é de 10,67%. 

• Volume de vendas do comércio varejista (PMC): segundo o IBGE, o volume de vendas no comércio 

varejista restrito indicou queda de 1,3% no mês de setembro na comparação com agosto, dado com ajuste 

sazonal. No acumulado do ano de 2021 até setembro, as vendas exibem crescimento de 3,8% em relação ao 

mesmo período do ano de 2020. Já no varejo ampliado, que inclui, as atividades de veículos, motos, partes e 

peças e material de construção, houve queda de 1,1% no mês, no entanto, nos nove meses do ano o índice 

apresenta variação acumulada de 8,0% em relação ao mesmo intervalo de 2020. 

• Pesquisa Mensal de Serviços (PMS): a receita real de serviços, divulgado pelo IBGE, caiu 0,6% em 

setembro com relação a agosto, dado dessazonalizado. Este é o primeiro resultado negativo do setor após cinco 

meses consecutivos de aumento, sendo o último resultado negativo registrado em março de 2021 quando caiu 

3,0%. No intervalo entre janeiro e setembro, o índice apresenta alta de 11,4% na comparação com o mesmo 

período do ano de 2020. 
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• Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI (CNI): ICEI encerrou em 51,4 pontos no mês de 

novembro, dados com ajuste sazonal, indicando otimismo do setor industrial brasileiro pelo 17º mês ao continuar 

acima dos 50,0 pontos. Entretanto, o indicador apresenta redução deste otimismo pelo quinto mês consecutivo. 

 

Síntese da semana: 

 

A inflação ao consumidor do país, medida pelo IPCA, apresentou crescimento significativo no mês de outubro de 

1,25%, segundo maior crescimento para o mês de toda série histórica, inferior apenas ao do ano de 2002 

quando encerrou em alta de 1,31%. No acumulado em 12 meses seguiu em patamar elevado apresentando 

elevação de 10,67%. A expectativa do mercado apontada pelo relatório Focus para o fim do ano é de 9,33%. 

Com a inflação pressionada, reflexos são sentidos no consumo, o comércio varejista apresentou resultado 

negativo no mês de setembro (-1,3%) e o setor de serviços redução de 0,6% no mesmo mês. Com relação a 

indústria, segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial divulgado pela CNI, a indústria permanece 

sinalizando otimismo do empresário industrial ao atingir 51,4 pontos no mês de novembro (resultados acima de 

50 pontos indicam otimismo). 

Na próxima semana teremos a divulgação do IGP-10 de novembro pelo Ibre/FGV, cuja expectativas do mercado 

apontam aumento de 1,35%. Outro destaque será a divulgação pelo Banco Central do Índice de Atividade 

Econômica do Banco Central (IBC-Br) referente a setembro. É esperado pelo mercado estabilidade no mês de 

setembro ao indicar leve queda de 0,1% sobre o mês de agosto. 

 

Agenda para a próxima semana 

 

• 16/11/2021 (Terça-feira): 

o Banco Central divulga relatório Focus. 

o FGV divulga o IGP-10 de novembro. Projeções do mercado indicam alta de 1,35% no mês. 

o Banco Central divulga o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro. 

Mercado espera estabilidade ao indicar queda de 0,1%. 

o Eurostat divulga o PIB da Zona do Euro referente ao terceiro trimestre; 

• 17/11/2021 (Quarta-feira): 

o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. 

• 18/11/2021 (Quinta-feira): 

o Ibre/FGV divulga a segunda prévia do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) referente ao mês 

de outubro. Expectativa do mercado aponta aumento de 0,83% no mês. 


