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a situação política continua ruim, mas sem 
perda de controle por parte do Executivo. 
Embora insistindo em manter uma imagem 
não institucional de “fora do sistema”, todo o 
jogo do presidente é pragmático na sua rela-
ção com o Congresso. Pesquisas de opinião con-
tinuam querendo ditar a política. É bom ficar 
atento em derrotados/eleitos e eleitos/derrota-
dos em pleitos anteriores e na confusão que é 
misturar covid-19 com as eleições mais de um 
ano antes de o povo ir às urnas.

a cpi do covid continua “manca”: ainda não 
tem equipe de investigação capaz de produ-
zir prova material, portanto, fica restrita a tes-
temunhos e depoimentos. Ela pode ter quatro 
resultados: crime de responsabilidade, crime 
comum, impeachment ou arquivamento. Só 
com depoimentos não funciona.

bolsonaro vem ganhando na retórica porque 
fala para públicos específicos, e não para a 
massa dos eleitores. Tem conseguido dar um 
cunho político-eleitoral ao debate, tornando 
secundária a investigação. A sua maneira de 
agora é setorial.

por outro lado, a oposição continua derrapan-
do sem rosto digital: o PT se prende à tradicio-
nal mídia de massa e deixa o atual presidente 
reinando sozinho nas redes sociais. A grande 
mídia é muito influenciada por comentaristas 
e âncoras presos a opiniões prévias. Assim, o 
navio da imparcialidade não navega. A terceira 
via, como o senador Tasso Jereissati, tem pouca 
exposição e influência nessas novas mídias, o 
que torna a sua potencial candidatura limita-
da. Ciro tenta se deslocar para o centro para se 
viabilizar politicamente. 

o presidente da câmara, Arthur Lira, tem sido 
bom aliado e vem dando ao presidente Jair 
Bolsonaro agenda entre os deputados, mesmo 
com assuntos secundários, como voto impres-
so e homeschooling – importante para reforçar 
a imagem de “conservador” com os seguidores. 
Além disso, tem avançado em várias agendas 
de concessão com os ministros Tarcísio Freitas 
e Paulo Guedes, barrando a Reforma Tributária 
por completo.
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apesar da baixa velocidade da vacinação e da 
instabilidade política, os dados do primeiro tri-
mestre no Brasil vêm apresentando resultados 
melhores do que os esperados. Contando com 
algumas entradas extraordinárias, a arrecada-
ção federal de impostos foi recorde para o perío-
do. No primeiro trimestre, o total arrecadado 
cresceu 5,6 %, em termos reais. Particularmente 
no mês de março, o aumento real foi de 18,5 % 
em relação ao mesmo período do ano ante-
rior. O IBC-Br, indicador do Banco Central (BC) 
antecedente do Produto Interno Bruto (PIB), já 
aponta para um primeiro trimestre levemen-
te positivo em relação ao último trimestre de 
2020. Balança comercial, indústria e comércio 
também registram números mais favoráveis 
do que se esperava.

o ibc-br mostrou crescimento de 2,27 % no tri-
mestre, antecipando o fato de que teremos um 
PIB positivo nos três primeiros meses de 2021. 

esta recuperação, no entanto, é muito hete-
rogênea entre setores e segmentos. Enquanto 
bens de capital e materiais de construção, por 
exemplo, registram fortes altas em relação ao 
mesmo período de 2019 (lembrando que 2020 
não é um bom balizador, em razão da pan-
demia), a produção e as vendas de automó-
veis, de vestuário e calçados apontam quedas 
expressivas.

há uma clara tendência a concentrações tanto 
da produção como da renda. Na produção, a 
dificuldade de acesso ao crédito das Pequenas e 
Médias Empresas (PMEs) contrasta com a recei-
ta mais robusta das grandes, principalmente 
as vinculadas aos setores de supermercados, 
materiais de construção e e-commerce. No caso 
da renda, a manutenção de empregos mais 
qualificados e a valorização de ativos e patri-
mônio, em contrapartida ao grande desempre-
go das camadas mais pobres, apenas reforçam 
a grande desigualdade do País.

considerando que o carry over (carregamento 
estatístico) é de 3,6 %, que o primeiro trimestre 
vai registrar crescimento e, ainda, que boa parte 
da população pode já estar vacinada a partir 
do terceiro trimestre, é muito difícil que o PIB 
registre, em 2021, crescimento abaixo de 3,6 %. 
O risco maior seria uma terceira onda.

o resultado mais favorável não veio da ele-
vação dos rendimentos nem do emprego, que 
caíram. Entre os fatores que poderiam ser 
apontados, cabe destacar: adaptação do consu-
midor a novas formas de compras, o “consumo” 
da poupança acumulada no ano passado, os 
impactos positivos do agronegócio, a expansão 
do mercado imobiliário e o efeito multiplica-
dor das exportações, principalmente conside-
rando o novo ciclo de preços das commodities.

a inadimplência continua baixa, mas há preo-
cupação com a sua elevação. Os bancos têm 
preferido fazer a rolagem a elevar o contingen-
te de inadimplentes. Há escassez de novo crédi-
to para pequenas e médias empresas. Quanto 
às taxas de juros, a visão prevalecente é a de 
que o BC não deve atingir o patamar de juro 
neutro (6,5 %) e que a política monetária deve 
se manter expansionista. A expectativa é encer-
rar o ano com Selic a 5,5 %.

em relação à inflação, nota-se que o IPCA 
de abril veio dentro do esperado pelo merca-
do (0,31 %). Com isso, as previsões acabam se 
mantendo, com aceleração no curto prazo que 
pode fazer com que o índice de 12 meses alcan-
ce mais de 7,5 % em maio, para, depois, arrefe-
cer no segundo semestre e encerrar 2021 entre 
5 % e 5,5 %. A acomodação do câmbio em pata-
mar mais favorável reduz as pressões sobre 
os preços dos combustíveis. Por outro lado, há 
riscos nesta trajetória, principalmente asso-
ciados ao clima – que pode afetar os preços da 
energia elétrica (bandeira vermelha) e dos hor-
tifrutigranjeiros, caso ocorram geadas.
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os mercados reagiram bem à reunião do 
Federal Reserve (FED) que garantiu a continua-
ção de compras de ativos “até que as condições 
da economia melhorem de fato, e não apenas 
em previsão”, informando que “avisará com 
muita antecedência” a retirada do programa 
de compras de ativos, chamado de tapering.

este comportamento da autoridade monetá-
ria norte-americana gera uma grande discus-
são sobre o superaquecimento da economia 
dos Estados Unidos e os riscos de inflação. Os 
resultados recentes pouco favoráveis do merca-
do de trabalho, abaixo das expectativas, pare-
cem estar associados à escassez de oferta de 
trabalho, e não a uma eventual perda de fôlego 
da recuperação econômica. Pessoas não estão 
procurando trabalho por três motivos: medo da 
pandemia, não ter com quem deixar os filhos e o 
fato de os auxílios serem suficientes para man-
tê-los em uma condição melhor do que traba-
lhando. Com o encerramento dos auxílios, em 
setembro, será possível ter uma visão mais clara 
do cenário.

no que tange à inflação, há alguns dados 
preocupantes e outros que podem amenizar o 
quadro. Pelo lado da inquietação, pode-se des-
tacar o superciclo dos preços das commodities, 
com consequente encarecimento dos alimen-
tos e impactos do sobreaquecimento sobre os 
preços da energia. Além disso, a rápida veloci-
dade da vacinação pode aquecer ainda mais o 
varejo, e o decoupling com a China gerar alguma 
pressão adicional no mercado de trabalho. Por 
outro lado, com o encerramento dos estímulos 
no segundo semestre, serão “liberados” mais de 
4 milhões de pessoas que dizem não trabalhar 
por medo da pandemia. O número bem forte 
do índice de preços (CPI, na sigla em inglês) de 
abril (4,2 % em relação ao ano anterior) reforça 
esta visão.

o crescimento neste ano deve ficar próximo 
a 7 %, favorecido pelas medidas do governo e 
pela poupança acumulada em 2020. O quadro 
é positivo para os produtores brasileiros que 
negociam com o país e para eventual estabili-
zação (ou queda) do dólar.

na china, ainda há preocupação com o desba-
lanceamento do crescimento. O governo está 
limitando os estímulos e conduzindo a política 
monetária de forma menos expansionista. As 
pequenas e médias empresas, que representam 
80 % dos empregos urbanos, não estão tendo 
acesso ao crédito. As grandes empresas, por sua 
vez, estão muito endividadas, e há risco de ele-
vação da insolvência. Este cenário faz com que 
o mercado de trabalho não acompanhe o oti-
mismo de outras variáveis, tornando o cenário 
mais incerto. O ano de 2021 deve registrar cres-
cimento próximo a 8 %, com indicação de ajus-
tes para os próximos anos.

cenário  
internacional



INDÚSTRIA

principais 
indicadores 
e projeções

categorias de uso

variação porcentual

mar 21/mar 20

acumulado

no ano 12 meses

Bens de capital 29,6 20,4 -4,8

Bens intermediários 9,9 4,5 0,0

Bens de consumo 7,5 0,9 -7,9

Duráveis 12,0 -0,3 -18,6

Semiduráveis e 
não duráveis 6,2 1,2 -5,0

Indústria geral 10,5 4,4 -3,1

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Uma imagem vale mais do que mil palavras. 
Gráficos funcionam maravilhosamente para 
ajudar na compreensão da dinâmica dos even-
tos econômicos. Conforme se vê, a indústria de 
fato mostra sinais de recuperação nos últimos 
meses, ainda que não de forma linear. As pers-
pectivas para o ano melhoraram, e o setor talvez 
cresça algo ao redor de 4 % neste ano. Talvez até 
um pouco mais, mas os ajustes em perspecti-
vas se fazem necessários diante das incertezas 
– que, em tempos normais, já seriam muitas.  
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serviços mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 ac. ano ac. 12 meses

total -2,8% -17,3% -19,3% -12,2% -11,9% -10,0% -7,2% -7,4% -5,0% -3,1% -4,7% -2,0% 4,5% -0,8% -8,0%

1. serviços prestados às famílias -33,5% -65,3% -61,6% -57,5% -54,9% -43,9% -36,4% -30,2% -26,1% -25,3% -27,6% -28,1% -17,1% -25,4% -39,8%

1.1 Serviços de alojamento e alimentação -35,9% -68,1% -63,8% -60,1% -57,2% -45,4% -38,4% -30,7% -25,8% -25,6% -27,6% -28,8% -17,3% -25,8% -41,0%

1.2 Outros serviços prestados às famílias -19,9% -50,6% -50,3% -42,4% -41,7% -35,3% -25,2% -27,3% -27,7% -23,5% -28,0% -24,0% -16,5% -23,3% -33,2%

2. serviços de informação e comunicação -0,2% -4,7% -8,9% -3,0% -2,6% -4,0% -1,0% 0,0% 1,3% 1,8% 1,7% 2,7% 6,2% 3,5% -0,9%

2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 0,8% -0,7% -4,9% 0,7% 0,8% -1,1% 1,3% 3,4% 3,0% 3,3% 5,0% 4,9% 7,4% 5,8% 1,9%

2.1.1 Telecomunicações -4,0% -3,9% -5,1% -4,2% -3,7% -3,0% -2,8% -2,7% -3,2% -2,3% 0,2% -2,1% -0,3% -0,7% -2,8%

2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação 9,8% 5,7% -4,7% 9,7% 9,0% 2,3% 8,8% 14,7% 14,0% 11,0% 13,5% 17,8% 20,2% 17,1% 10,2%

2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias -7,9% -32,6% -36,3% -30,5% -26,0% -24,3% -17,7% -21,4% -9,5% -7,7% -21,4% -14,4% -3,1% -13,5% -20,3%

3. serviços profissionais, administrativos e complementares -3,7% -17,5% -21,3% -15,9% -14,6% -14,1% -13,6% -13,5% -10,4% -7,6% -6,7% -2,2% 0,7% -3,1% -11,6%

3.1 Serviços técnico-profissionais 3,2% -12,3% -15,8% -10,0% -4,8% -1,4% -7,8% -6,9% -2,4% -2,3% 3,0% 8,2% 6,4% 5,4% -4,1%

3.2 Serviços administrativos e complementares -6,0% -19,4% -23,2% -17,9% -17,9% -18,5% -15,7% -16,0% -13,6% -9,9% -9,9% -5,7% -1,4% -6,1% -14,3%

4. transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 0,4% -21,2% -20,5% -11,3% -11,3% -8,4% -6,3% -8,2% -4,7% -2,0% -4,0% -0,5% 8,8% 1,7% -7,5%

4.1 Transporte terrestre -5,7% -28,4% -24,1% -17,3% -15,5% -12,6% -8,2% -10,7% -7,5% -3,5% -6,7% -2,8% 11,1% 0,6% -10,7%

4.2 Transporte aquaviário 24,1% 16,3% 10,8% 9,1% 6,7% 2,6% 10,9% 9,0% 4,8% 10,4% 7,9% 1,7% 7,5% 7,4% 8,4%

4.3 Transporte aéreo -11,6% -77,1% -75,9% -59,0% -51,4% -39,5% -35,5% -37,4% -31,9% -34,6% -23,5% -30,3% -26,7% -26,6% -43,4%

4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio 8,3% -4,4% -5,1% 7,5% 2,8% 4,2% 1,5% 0,3% 5,5% 6,6% 3,7% 11,1% 13,6% 9,6% 4,0%

5. outros serviços 14,0% 0,8% -7,3% 4,1% 4,1% 7,1% 13,2% 8,7% 7,3% 9,6% -2,2% 1,2% 7,3% 1,9% 4,5%

turismo mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 ac. ano ac. 12 meses

Brasil -28,3% -67,2% -65,6% -58,6% -56,1% -56,2% -44,7% -33,6% -29,5% -29,8% -29,1% -31,1% -19,1% -27,4% -42,0%

São Paulo -28,2% -65,7% -66,1% -59,5% -57,0% -57,0% -47,2% -40,9% -35,2% -37,1% -37,7% -39,3% -27,7% -35,6% -46,8%

Paraná -27,5% -69,2% -62,3% -55,5% -54,8% -54,7% -39,2% -28,6% -27,0% -24,5% -28,7% -30,4% -24,3% -28,1% -39,8%

Santa Catarina -34,0% -63,4% -55,4% -47,7% -49,4% -49,5% -40,4% -21,9% -27,7% -29,8% -25,8% -23,3% -16,5% -22,6% -35,2%

Rio Grande do Sul -28,3% -76,5% -71,7% -64,8% -63,4% -63,6% -55,1% -35,8% -37,7% -37,3% -29,7% -28,2% -33,2% -30,2% -48,7%

Goiás -32,6% -70,3% -65,5% -61,6% -59,7% -59,7% -40,3% -19,5% -11,0% -8,5% -18,6% -14,3% -1,1% -13,3% -33,8%

Distrito Federal -35,8% -73,3% -73,5% -68,6% -63,4% -63,5% -52,8% -36,3% -41,9% -30,9% -22,2% -29,6% -26,4% -25,8% -47,5%
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SERVIÇOS

O setor de serviços também apresenta melho-
ria neste começo de ano, ainda que tenha sido 
o mais afetado ao longo da pandemia e esteja 
sob fortes pressões – em especial, eventos, lazer 
e turismo. Em março, o segmento cresceu 4,5 % 
em relação ao mesmo mês de 2020, fazendo com 
que o primeiro trimestre terminasse com uma 
queda menor do que tenha começado: -0,8 %.  
O desempenho em São Paulo tem sido seme-
lhante ao do Brasil. O setor é o maior da eco-
nomia, e a sua recuperação (ou não) é a chave 
para o crescimento nacional. Vale acompa-
nhar de perto um setor tão grande e diverso 
que tem, dentro de si, o turismo, com quedas de 
30 %, 40 % ou até 50 % de receitas, bem como de 
outros serviços prestados às famílias, como os 
de Tecnologia da Informação e Comunicações 
(TIC), crescendo dois dígitos.

Amplie para visualizar 
a tabela completa

serviços ac. ano ac. 12 meses

total -0,8 % -8,0 %

serviços prestados às famílias -25,4 % -39,8 %

Serviços de alojamento e alimentação -25,8 % -41,0 %

Outros serviços prestados às famílias -23,3 % -33,2 %

serviços de informação e comunicação 3,5 % -0,9 %

Serviços de Tecnologia de Informação 
e Comunicação (tic) 5,8 % 1,9 %

Telecomunicações -0,7 % -2,8 %

Serviços de Tecnologia da Informação (TI) 17,1 % 10,2 %

Serviços audiovisuais, de edição 
e agências de notícias -13,5 % -20,3 %

serviços profissionais, administrativos 
e complementares -3,1 % -11,6 %

Serviços técnico-profissionais 5,4 % -4,1 %

Serviços administrativos e complementares -6,1 % -14,3 %

transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 1,7 % -7,5 %

Transporte terrestre 0,6 % -10,7 %

Transporte aquaviário 7,4 % 8,4 %

Transporte aéreo -26,6 % -43,4 %

Armazenagem, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 9,6 % 4,0 %

outros serviços 1,9 % 4,5 %

pms

variação porcentual sobre o mesmo mês do ano anterior

jan/21 fev/21 mar/21 ac. ano
ac. 12 
meses

resultados

Brasil -5,0 -1,8 4,5 -0,8 -8,0

São Paulo -4,9 -0,7 4,4 -0,5 -7,7

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

SERVIÇOS



O varejo, que registrava bons resultados no fim 
de 2020, teve um começo de ano ruim, mas, em 
março, mostrou um desempenho surpreenden-
te, com elevações de 10 %. Não é possível ainda 
atestar que este ritmo se mantenha (com pro-
babilidade de até aumentar em alguns setores 
entre abril e junho, por causa da base de compa-
ração), porém, o conjunto de informações posi-
tivas em varejo, serviços e indústria permite crer 
em um sinal de aceleração da economia, a ser 
confirmado no próximo mês.

pmc

variação porcentual sobre  
o mesmo mês do ano anterior

ac. ano
ac. 12 
mesesjan/21 fev/21 mar/21

pmc 
normal

Brasil -0,4 -3,9 2,4 -0,6 0,7

São Paulo 0,3 -1,7 0,3 -0,4 0,0

pmc 
ampliado

Brasil -3,1 -1,9 10,1 1,4 -1,1

São Paulo -4,5 -2,9 2,9 -1,6 -3,9

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

VAREJO



A balança comercial desacelerou o superávit 
no começo de 2021, e, como todos os dados de 
março para comércio, indústria e serviços, em 
abril, foi a vez de as exportações elevarem o 
ritmo de crescimento, perfazendo um superá-
vit de US$ 10 bilhões (neste caso, muito melhor 
que o projetado) e elevando as projeções do ano 
também. Novamente, o País está sob efeitos 
positivos dos preços internacionais de commo-
dities, além de contar com uma taxa de câmbio 
bem mais desvalorizada do que em 2019 e do 
que a média de 2020. O desempenho da balan-
ça comercial não dever ser de US$ 10 bilhões 
de superávit por mês, entretanto, este dado foi, 
de fato, surpreendente. Independentemente 
disso, o saldo do ano deve ser mesmo bastante 
positivo. 

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

balança comercial – us$ bilhões fob

acumulado nos últimos 12 meses

mar/13 abr/21

-3,9

68,0

52,4

SETOR EXTERNO – BALANÇA COMERCIAL



A confiança do consumidor caiu rapidamente 
(-26 %, de fevereiro a março) durante o começo 
da pandemia, como era de se esperar. Mais 
recentemente, com as medidas de mitigação 
dos danos e a gradativa retomada da ativida-
de econômica, era natural que a confiança vol-
tasse a subir de forma gradativa. Estas medidas 
são importantes para que o emprego se man-
tenha e, com isso, se sustente a confiança dos 
consumidores. 

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR  
(ICC) DA FECOMERCIO-SP
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Quanto à confiança dos empresários do comér-
cio, medida pelo ICEC da FecomercioSP, a sua 
história de longo prazo costuma ser semelhan-
te, por motivos óbvios: consumidor confian-
te tende a elevar a segurança empresarial no 
comércio. Nos últimos dois meses, no entan-
to, o ICEC tem mostrado um descolamento da 
confiança do consumidor, caindo de forma rele-
vante. Isso pode ser um sinal antecedente de 
que, apesar do bom desempenho em março das 
vendas, o cenário não se repetiu. Também pode 
ser efeito do grau de incertezas muito grande 
em relação à economia. Será necessário confe-
rir os resultados de vendas de abril e esperar os 
resultados do ICEC de junho para confirmar se, 
de fato, o índice antecipou um movimento de 
desaceleração, bem como se as vendas de março 
foram um “ponto fora da curva” – ou se é o con-
trário disso. Em geral, o ICEC antecipa resulta-
dos do IBGE, mas pode ter sido apenas um caso 
atípico. Aguardemos.   

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO  
(ICEC) DA FECOMERCIO-SP
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De forma geral, o endividamento subia desde 
2018, com o movimento se acelerando no ano 
passado, graças à redução dos juros. Era espe-
rado que isso acontecesse. Por enquanto, o 
volume de crédito ainda cresce, e a inadim-
plência proporcional cai ou se mantém estável. 
Não há sinais de descontrole ou de risco sistê-
mico, mesmo com uma taxa de desemprego 
muito elevada em termos históricos, no Brasil. 
No último mês, novamente o número de endi-
vidados cresceu, bem como o volume de ina-
dimplentes absolutos, apesar de o relativo ter se 
mantido. Vale acompanhar a variável de empre-
go, que tem forte influência sobre a capacida-
de de honrar dívidas. 
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Acima, algumas projeções com base nos dados 
setoriais e financeiros disponíveis no momen-
to da confecção deste boletim.

variável 2020

2021

otimista provável pessimista

IPCA 4,4 % 4,5 % 5,5 % 6,0 %

Selic – fim de período 2,00 % 4,50 % 5,50 % 6,00 %

Taxa de câmbio – 
fim de período R$ 5,20 R$ 5,40 R$ 5,50 R$ 6,00

Balança comercial US$ 51 bi US$ 55 bi US$ 50 bi US$ 45 bi

Conta-corrente - US$ 5 bi - US$20 bi - US$30 bi - US$40 bi

Produção industrial  
(% crescimento) -4,5 % 5,0 % 4,0 % 3,0 %

Varejo Brasil  
(% crescimento) -1,5 % 4,0 % 3,0 % 2,0 %

Varejo São Paulo PCCV 
(% crescimento) -3,2 % 4,0 % 3,0 % 2,0 %

Massa de rendimentos – SP -5,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 %

Massa de rendimentos – BR -4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 %

Volume de crédito – PF -5,0 % 10,0 % 7,0 % 5,0 %

Déficit Fiscal Primário  
(% do PIB) 11,0 % 2,0 % 2,5 % 3,0 %

Dívida Pública Federal 
Bruta (% do PIB) 89,0 % 90,0 % 92,0 % 93,0 %

PIB (% crescimento) -4,1 % 3,5 % 3,0 % 2,5 %

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  
Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil (BCB) e FecomercioSP

Cálculos: Scopus Consultoria 
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Os prognósticos para a economia, em 2021, 
melhoraram desde a última edição do Mercado 
& Perspectivas. Contudo, como tudo em eco-
nomia é volátil – e, no Brasil, este fator é mais 
acentuado –, não é difícil imaginar mudanças 
nas projeções, além do “vai-volta” dos analis-
tas em um ambiente normalmente instável e, 
agora, diante de efeitos inéditos de uma pan-
demia. Neste momento, as projeções voltam a 
mostrar crescimento de 3,5 % (ou até 4 %) do PIB 
(como no fim do ano passado, quando se pro-
jetava antes das revisões para baixo), com os 
números começando a corroborar esse cenário. 
Na verdade, é necessário esperar mais, mas há 
indícios de melhoria da economia observados 
em dados do IBGE, bem como outros dados seto-
riais acompanhados e analisados que servem 
de antecedentes razoáveis, como setor imobi-
liário, automobilístico, combustíveis e IBC-Br, 
entre outros.

Para a FecomercioSP, o primeiro semestre seria 
fraco justamente por causa dos efeitos da pan-
demia, que se estenderam por mais tempo do 
que se previa ao fim de 2020. Todavia, há dados 
iniciais que mostram potencial para um desem-
penho um pouco melhor do que se esperava no 
começo do ano. Conforme pode se perceber ao 
longo do relatório, as revisões, já constantes em 
boletins de projeções econômicas, serão mais 
recorrentes e, talvez, mais profundas a cada 
novo dado. Por isso, é necessário atenção a toda 
e qualquer informação relevante diante desta 
grande volatilidade.

conclusão
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