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a oposição continua analógica – sem um can-
didato de centro que desmonte a polarização 
entre direita e esquerda – e usa as mídias tra-
dicionais no contato com o eleitorado. O pre-
sidente Bolsonaro continua digital e direto, 
disputando também o centro. Ele segue no 
páreo da competição eleitoral, pois conserva 
aprovação próxima de 30 %.

as pesquisas eleitorais seguem na expectativa 
de pontuar o rumo da política, mas a perspec-
tiva é que a disputa atual está mais focada em 
rejeição do que aprovação. Assim, na disputa 
entre pandemia e vacinação, indicadores eco-
nômicos e resultados da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), a percepção da população 
está paralisada no mesmo patamar. Isto é, a 
avaliação geral do governo não está nem regre-
dindo, nem congelada, nem acelerada.

neste momento em que estão muito mal ava-
liados, Legislativo e Judiciário não conseguem 
parar o Executivo.

a cpi do covid-19, que deveria acabar no final 
de julho, começa a padecer de resultados e já 
prepara a prorrogação até outubro. O relató-
rio, até agora, parece não ir além das questões 
sanitárias e não deve conseguir quórum para 
ser aprovado. A “segunda onda” (mais 90 dias) 
seria para tentar obter provas de crime conti-
nuado com envolvimento de autoridades em 
negócios escusos na área da saúde, compra de 
vacinas e remédios ineficazes.

nesse cenário, o presidente traz à tona diversas 
agendas, reais e fictícias – voto impresso, moto-
ciclistas, emendas parlamentares e Reformas 
Eleitoral/Tributária/Administrativa.
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o produto interno bruto (pib) do primeiro tri-
mestre, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostrou um cres-
cimento em relação ao trimestre anterior, des-
sazonalizado, de 1,2 %. O resultado veio acima 
da previsão média do mercado (0,8 %) e conti-
nua surpreendendo pela magnitude. Quanto à 
oferta, o setor agropecuário puxou o crescimen-
to, com alta de 5,7 %, seguido por indústria, com 
0,7 %, e serviços, com 0,4 %. Quanto à demanda, 
a formação bruta de capital fixo (investimentos 
das empresas mais os estoques) subiu incríveis 
4,6 %, ao passo que o consumo das famílias e 
do governo sofreu quedas de 0,1 % e 0,8 %, res-
pectivamente. Em valores nominais, o PIB tri-
mestral somou R$ 2,048 trilhões.

o melhor desempenho do PIB trimestral vem 
acompanhado de riscos. Considerando que o 
investimento (que “puxou” o PIB) é composto 
por 50 % de construção civil, há preocupação 
com a manutenção do crescimento da cons-
trução imobiliária, dado que a renda continua 
deprimida e as taxas de juros vão subir. Nota-se, 
inclusive, que o número de lançamentos de 
imóveis, embora ainda ascendente, está abaixo 
da taxa de crescimento das vendas. É esperado 
que o ritmo de expansão observado até aqui 
não se mantenha. Outra variável que contri-
buiu para o crescimento do investimento foi a 
variação de estoques, cujo comportamento nos 
próximos meses é difícil de prever. 

outros riscos são exógenos: deterioração das 
condições nos reservatórios traz energia mais 
cara e escassa, além da possibilidade de uma 
terceira onda da pandemia do coronavírus.

o ibc-br (índice do Banco Central que tenta ante-
cipar o PIB) cresceu 0,44 % em abril, em compa-
ração a março. Embora tenha vindo abaixo das 
expectativas de mercado, reforça sinal de recu-
peração nos primeiros meses de 2021.

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) Contínua para o primeiro 
trimestre apresentam resultados preocupan-
tes para o mercado de trabalho: aumentou 
o número de subempregados (pessoas que 
podem e querem trabalhar mais, no entan-
to, não conseguem), desalentados e desem-
pregados. São 33 milhões de subempregados,  
6 milhões de desalentados (desistiram de 
buscar emprego) e 14,7 milhões de desempre-
gados. A renda média ficou constante, mas com 
aumento forte do setor público e queda rele-
vante do setor privado.

a situação fiscal mostra uma evolução favo-
rável da relação entre dívida e PIB no curto 
prazo. De um lado, a expectativa de maior cres-
cimento do PIB; de outro, a elevação do deflator 
implícito desse PIB (que inclui todos os preços 
transacionados na economia, inclusive dos pro-
dutos exportados), em ritmo muito superior ao 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA),  
faz com que o PIB nominal suba mais do que 
a dívida pública, reduzindo a relação. Embora 
esta seja uma situação transitória, deixa o 
Banco Central (BC) mais tranquilo para conti-
nuar com a sua política de ajuste de juros.

permanece ainda um cenário incerto, com 
contribuições positivas de índices de confian-
ça que continuam melhores, bem como expor-
tações e estoques ainda com potencial para 
subir, enquanto indústria, pressão de custos e 
riscos exógenos põem dúvidas sobre o ritmo de 
crescimento.

o crédito está melhor que as expectativas, com 
atrasos ainda sem maiores pressões e a ina-
dimplência abaixo do esperado, apesar da ele-
vação em algumas linhas, devendo ajudar a 
manter a dinâmica da retomada no segundo 
semestre, juntamente com a utilização da pou-
pança retida em 2020. 

uma dispersão de comportamento entre 
setores caracteriza a inflação, criando confu-
são grande entre índices. Novos riscos conti-
nuam assustando, como energia elétrica, que 
deve elevar ainda mais o índice de 12 meses 
até junho. Por outro lado, a redução da taxa 
de câmbio se tornou uma influência positiva. 
A preocupação vem de como o mercado pode 
lidar com o índice de maio, que deve ficar em  
7,8 % em um ano; e o de junho, que deve 
passar de 8 %. A perspectiva para o fim de 2021,  
porém, é mais favorável, com o IPCA atingindo 
5 % em dezembro.

os níveis dos reservatórios do Centro-Oeste e 
do Sudeste preocupam, mas não deve haver 
racionamento. O problema pode vir na pressão 
dos custos, ao acionar termoelétricas.
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o grande certame continua sendo a transito-
riedade (ou não) do efeito dos estímulos fiscais 
e monetários do governo norte-americano nos 
preços. O crescimento da economia dos Estados 
Unidos continua forte, e o Federal Reserve (Fed) 
já começa a emitir sinais de que pode diminuir 
as compras de ativos, mas não no curto prazo.

dados de emprego mostraram resultados 
favoráveis, mas menores do que o espera-
do. Apesar disso, o número de posts em sites 
de vagas aumentou 26 %, em maio, em com-
paração a abril; além disso, o número de pes-
soas que deixaram o trabalho voluntariamente  
(o que ocorre em momentos de mercado aque-
cido, facilitando a troca de emprego por outro 
melhor) também teve sensível alta. Estes dois 
dados revelam que o crescimento do emprego 
só não foi mais acentuado em razão da restri-
ção de oferta, e não de demanda.

por outro lado, o censo de maio revelou que 
mais de 7 milhões de norte-americanos não 
estão trabalhando, pois ainda têm dificulda-
de de deixar filhos e/ou outros dependentes 
em casa – e outros 3,8 milhões, por medo da 
pandemia. Com o avanço da vacinação, mais 
pessoas devem voltar ao mercado de trabalho, 
aumentando a oferta de mão de obra.

um risco para o crescimento está na área de 
energia. Os estoques de petróleo estão baixos 
– Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) controla oferta – e há dificulda-
des com o xisto nos Estados Unidos (pela ques-
tão ambiental), fatores que podem gerar alta 
do preço da commodity.

o banco central estadunidense deve come-
çar a rever a compra de ativos entre o fim 
deste ano e o início do próximo, e a alta dos Fed 
funds somente no fim de 2022 ou início do ano 
seguinte. Este é um cenário favorável ao Brasil, 
pelo menos até o fim do ano que vem. Depois 
disso, a situação pode se alterar.

a inflação ao produtor chinês continua cres-
cendo graças às commodities, mas ainda não 
foi repassada à população. Há duas alternati-
vas para a dinâmica da economia: a primeira 
seria diminuir o lucro das empresas para não 
transferi-lo ao consumidor, e a segunda seria o 
aumento da inflação final. Como o governo não 
quer correr risco de inflação, vem restringindo 
as políticas monetária e fiscal. A tendência é de 
crescimento mais moderado no longo prazo.

a china sente cada vez mais os desequilíbrios 
do crescimento induzido pelo Estado. O gover-
no está preocupado com o endividamento (em 
torno de US$ 15 trilhões), uma vez que já encon-
tra dificuldades na rolagem da dívida, com os 
investidores exigindo juros cada vez mais ele-
vados. O governo das províncias também lida 
com dívidas elevadas: com a pressão por resul-
tados, lançaram mão de dívidas “escondidas” 
captadas por organismos ligados aos governos, 
mas que não aparecem na contabilidade oficial.

o crescimento chinês, em 2021 e 2022, 
está garantido por causa da recuperação  
pós-crise. Já em 2023, possivelmente não será 
possível atingir os 6 % da meta de longo prazo.
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INDÚSTRIA

principais 
indicadores 
e projeções

categorias de uso

variação porcentual

abr 21/abr 20

acumulado

no ano 12 meses

Bens de capital 124,9 36,4 5,1

Bens intermediários 25,7 9,1 3,1

Bens de consumo 41,2 8,3 -2,7

Duráveis 431,7 24,1 -5,7

Semiduráveis e 
não duráveis 17,0 4,6 -1,9

Indústria geral 34,7 10,5 1,1

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Não há dúvidas de que exista um processo de 
recuperação. Todavia, como já antecipado, os 
próximos meses serão comparados a períodos 
exóticos de 2020, quando a produção de alguns 
setores caiu a praticamente zero – o caso de 
automóveis, por exemplo. Também é necessá-
rio deixar claro que as próprias projeções têm 
menos confiabilidade do que em momentos 
normais, por isso, dizer que os indicadores obti-
veram desempenho melhor ou pior do que o 
esperado também traz pouca informação, já que 
não se sabe exatamente o que esperar diante de 
tantas incertezas e tantos fenômenos atípicos. 
O que é importante neste momento: em quatro 
meses, a indústria cresceu quase 11 % em rela-
ção ao ano passado – ainda que esteja apenas 
1,2 % acima do patamar produzido nos primei-
ros quatro meses de 2019. Há uma recuperação 
clara em curso, mas ainda é muito complexo 
antecipar a sua magnitude.
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O setor de serviços também apresentou melhora 
em abril, com crescimento médio de quase 20 % 
em relação a abril de 2020 (os serviços presta-
dos às famílias cresceram 65 % na mesma com-
paração) e acumulou alta de 3,7 % no ano (a.a.). 
Interessante notar que, apesar do crescimen-
to de 65 % dos serviços prestados às famílias, o 
grupo ainda acumula queda neste ano (-15,3 %). 
Isto é, comprova que as taxas de variação – nas 
comparações sazonal, interanual e acumuladas 
– vão traduzir muito pouco o que de fato está 
acontecendo, pois não há referência razoável. 
Enquanto, em quatro meses, o volume de ser-
viços cresce 3,7 % em comparação aos quatro 
meses iniciais de 2020, em relação ao mesmo 
período de 2019, o setor apresenta queda de 1 %. 
Não voltou ao patamar pré-pandemia, mas isso 
deve ocorrer em breve. 

Amplie para visualizar 
a tabela completa

serviços ac. ano ac. 12 meses

total 3,7 % -5,4 %

serviços prestados às famílias -15,3 % -34,3 %

Serviços de alojamento e alimentação -15,3 % -35,3 %

Outros serviços prestados às famílias -15,4 % -28,8 %

serviços de informação e comunicação 5,8 % 0,5 %

Serviços de Tecnologia de Informação 
e Comunicação (tic) 7,3 % 2,9 %

Telecomunicações -0,3 % -2,4 %

Serviços de Tecnologia da Informação (TI) 20,5 % 12,2 %

Serviços audiovisuais, de edição 
e agências de notícias -6,3 % -16,8 %

serviços profissionais, administrativos 
e complementares 0,2 % -9,6 %

Serviços técnico-profissionais 8,0 % -2,0 %

Serviços administrativos e complementares -2,6 % -12,3 %

transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 7,7 % -3,9 %

Transporte terrestre 7,9 % -6,4 %

Transporte aquaviário 10,1 % 8,7 %

Transporte aéreo -16,3 % -37,9 %

Armazenagem, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 12,0 % 5,9 %

outros serviços 5,2 % 5,7 %

pms

variação porcentual sobre o mesmo mês do ano anterior

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

resultados

Brasil -1,8 4,6 19,8 3,7 -5,4

São Paulo -0,7 4,7 20,1 4,1 -5,1

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

SERVIÇOS

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

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

1. serviços prestados às famílias -65,3 % -61,6 % -57,5 % -54,9 % -43,9 % -36,4 % -30,2 % -26,1 % -25,3 % -27,6 % -28,1 % -17,1 % 65,8 % -15,3 % -34,3 %

1.1 Serviços de alojamento e alimentação -68,1 % -63,8 % -60,1 % -57,2 % -45,4 % -38,4 % -30,7 % -25,8 % -25,6 % -27,6 % -28,8 % -17,3 % 77,1 % -15,3 % -35,3 %

1.2 Outros serviços prestados às famílias -50,6 % -50,3 % -42,4 % -41,7 % -35,3 % -25,2 % -27,3 % -27,7 % -23,5 % -28,0 % -24,0 % -16,5 % 27,4 % -15,4 % -28,8 %

2. serviços de informação e comunicação -4,7 % -8,9 % -3,0 % -2,6 % -4,0 % -1,0 % 0,0 % 1,3 % 1,8 % 1,7 % 2,7 % 6,2 % 12,8 % 5,8 % 0,5 %

2.1 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) -0,7 % -4,9 % 0,7 % 0,8 % -1,1 % 1,3 % 3,4 % 3,0 % 3,3 % 5,0 % 4,9 % 7,4 % 11,7 % 7,3 % 2,9 %

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

2.1.2 Serviços de Tecnologia da Informação 5,7 % -4,7 % 9,7 % 9,0 % 2,3 % 8,8 % 14,7 % 14,0 % 11,0 % 13,5 % 17,8 % 20,2 % 31,2 % 20,5 % 12,2 %

2.2 Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias -32,6 % -36,3 % -30,5 % -26,0 % -24,3 % -17,7 % -21,4 % -9,5 % -7,7 % -21,4 % -14,4 % -3,1 % 23,6 % -6,3 % -16,8 %

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

3.1 Serviços técnico-profissionais -12,3 % -15,8 % -10,0 % -4,8 % -1,4 % -7,8 % -6,9 % -2,4 % -2,3 % 3,0 % 8,2 % 6,4 % 14,7 % 8,0 % -2,0 %

3.2 Serviços administrativos e complementares -19,4 % -23,2 % -17,9 % -17,9 % -18,5 % -15,7 % -16,0 % -13,6 % -9,9 % -9,9 % -5,7 % -1,4 % 9,5 % -2,6 % -12,3 %

4. transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio -21,2 % -20,5 % -11,3 % -11,3 % -8,4 % -6,3 % -8,2 % -4,7 % -2,0 % -4,0 % -0,5 % 8,8 % 30,7 % 7,7 % -3,9 %

4.1 Transporte terrestre -28,4 % -24,1 % -17,3 % -15,5 % -12,6 % -8,2 % -10,7 % -7,5 % -3,5 % -6,7 % -2,8 % 11,1 % 37,1 % 7,9 % -6,4 %

4.2 Transporte aquaviário 16,3 % 10,8 % 9,1 % 6,7 % 2,6 % 10,9 % 9,0 % 4,8 % 10,4 % 7,9 % 1,7 % 7,5 % 17,1 % 10,1 % 8,7 %

4.3 Transporte aéreo -77,1 % -75,9 % -59,0 % -51,4 % -39,5 % -35,5 % -37,4 % -31,9 % -34,6 % -23,5 % -30,3 % -26,7 % 136,9 % -16,3 % -37,9 %

4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio -4,4 % -5,1 % 7,5 % 2,8 % 4,2 % 1,5 % 0,3 % 5,5 % 6,6 % 3,7 % 11,1 % 13,6 % 20,2 % 12,0 % 5,9 %

5. outros serviços 0,8 % -7,3 % 4,1 % 4,1 % 7,1 % 13,2 % 8,7 % 7,3 % 9,6 % -2,2 % 1,2 % 7,3 % 16,8 % 5,2 % 5,7 %

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

Brasil -67,2 % -65,6 % -58,6 % -56,1 % -56,2 % -44,7 % -33,6 % -29,5 % -29,8 % -29,1 % -31,1 % -19,1 % 73,4 % -20,0 % -39,3 %

São Paulo -65,7 % -66,1 % -59,5 % -57,0 % -57,0 % -47,2 % -40,9 % -35,2 % -37,1 % -37,7 % -39,3 % -27,7 % 53,8 % -27,3 % -43,6 %

Paraná -69,2 % -62,3 % -55,5 % -54,8 % -54,7 % -39,2 % -28,6 % -27,0 % -24,5 % -28,7 % -30,4 % -24,3 % 90,9 % -17,6 % -35,5 %

Santa Catarina -63,4 % -55,4 % -47,7 % -49,4 % -49,5 % -40,4 % -21,9 % -27,7 % -29,8 % -25,8 % -23,3 % -16,5 % 65,5 % -14,9 % -32,0 %

Rio Grande do Sul -76,5 % -71,7 % -64,8 % -63,4 % -63,6 % -55,1 % -35,8 % -37,7 % -37,3 % -29,7 % -28,2 % -33,2 % 115,3 % -23,7 % -46,8 %

Goiás -70,3 % -65,5 % -61,6 % -59,7 % -59,7 % -40,3 % -19,5 % -11,0 % -8,5 % -18,6 % -14,3 % -1,1 % 133,3 % -0,4 % -28,6 %

Distrito Federal -73,3 % -73,5 % -68,6 % -63,4 % -63,5 % -52,8 % -36,3 % -41,9 % -30,9 % -22,2 % -29,6 % -26,4 % 70,4 % -25,4 % -48,8 %



O varejo, que vinha mostrando bons resultados 
no fim de 2020, teve um começo de ano ruim, 
mas mostrou um desempenho surpreenden-
te com elevações de 10 %, em março. Conforme 
antecipado em boletins anteriores, as taxas de 
crescimento seriam mais robustas entre abril e 
junho, por causa da base de comparação com 
2020. O setor varejista cresce 9,2 % acumulados 
em quatro meses em relação ao começo do ano 
passado; e em relação a 2019, cresce 1,7 %, recu-
perando o terreno perdido, pelo menos até aqui. 
Assim como para os outros setores da econo-
mia, ainda é muito pouco claro qual a magni-
tude desta recuperação, dado que, a cada mês, 
a base de comparação se torna muito diferen-
te do que era no passado. Períodos sazonais 
foram alterados, comportamento do consumi-
dor muito distinto – em especial, nos primeiros 
meses da pandemia – e diferenças significati-
vas nas demandas reprimidas em cada faixa 
de renda familiar. Enquanto famílias mais ricas 
desejam retomar o consumo de serviços (turis-
mo, lazer, eventos, etc.), os lares com renda mais 
baixa podem ajudar a recompor a demanda de 
produtos como vestuário. Este acompanhamen-
to terá de ser feito mês a mês, com constantes 
correções e ajustes de projeção.

pmc

variação porcentual sobre  
o mesmo mês do ano anterior

ac. ano
ac. 12 
mesesfev/21 mar/21 abr/21

pmc 
normal

Brasil -3,9 2,2 23,8 4,5 3,6

São Paulo -1,7 0,2 22,8 4,6 2,8

pmc 
ampliado

Brasil -1,9 9,8 41,0 9,2 3,5

São Paulo -2,9 2,9 38,6 6,1 0,7

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

VAREJO



A balança comercial desacelerou o superá-
vit no começo de 2021 – como todos os dados 
de março para comércio, indústria e serviços 
–, mas em abril e maio foi a vez das exporta-
ções terem elevado ritmo de crescimento, per-
fazendo um superávit de US$ 10 bilhões (neste 
caso, muito melhor do que o projetado) em cada 
mês, bem como elevando as projeções do ano.  
O País está novamente sob efeitos positivos dos 
preços internacionais de commodities, além de 
contar com uma taxa de câmbio bem mais des-
valorizada do que em 2019 e do que a média 
de 2020. O desempenho da balança comercial 
não deve ser de US$ 10 bilhões de superávit 
por mês continuamente, mas este desempe-
nho surpreendente muda o patamar de supe-
rávit comercial projetado para o ano. Também 
melhora a projeção para o balanço de pagamen-
tos, que pode não ser deficitário pela primeira 
vez, em muitos anos, diante destes números.
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A confiança do consumidor caiu rapidamente 
(-26 %, de fevereiro a março de 2020) durante o 
começo da pandemia, como era de se esperar. 
Depois, com as medidas de mitigação dos danos 
e com a gradativa retomada da atividade econô-
mica, era natural que a confiança fosse voltar a 
subir. Estas medidas são importantes para que 
o emprego se mantenha e, com isso, sustente 
a confiança dos consumidores. Nada muda em 
relação ao que foi constatado em maio. 

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR  
(ICC) DA FECOMERCIO-SP
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No caso da confiança dos empresários do comér-
cio, medida pelo ICEC da FecomercioSP, a his-
tória de longo prazo costuma ser semelhante 
– por motivos óbvios, o consumidor confiante 
tende a deixar os empresários do comércio mais 
seguros. Nos últimos dois meses, no entanto, 
o ICEC tem mostrado um descolamento dessa 
confiança do consumidor, caindo de forma rele-
vante. Isso pode ser um sinal antecedente de 
que, apesar do bom desempenho das vendas 
no mês de março, o cenário não se repetiu. Em 
junho, a confiança do empresário, enfim, subiu, 
convergindo com o comportamento do consu-
midor. Mantendo-se o ritmo de retomada da 
economia, a tendência é de que, nos próximos 
meses, a confiança de consumidores e empre-
sários volte a crescer de forma progressiva. 

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO  
(ICEC) DA FECOMERCIO-SP
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Em geral, o endividamento subia desde 2018, 
com o movimento se acelerando no ano pas-
sado, em decorrência da redução dos juros. Era 
esperado que isso acontecesse. Por enquanto, o 
volume de crédito ainda cresce, enquanto a ina-
dimplência proporcional cai ou se mantém está-
vel. Não há sinais de descontrole nem de risco 
sistêmico, mesmo com uma taxa de desempre-
go bastante elevada, em termos históricos, no 
Brasil. Nos últimos meses, de acordo com dados 
da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (PEIC) da FecomercioSP, o 
número de endividados cresceu, e o volume de 
inadimplentes absolutos praticamente se esta-
bilizou, na média, fazendo com que o relativo 
tenha estabilidade com viés de baixa – uma boa 
notícia, certamente derivada da não explosão 
do desemprego. Vale acompanhar a variável de 
emprego, que tem forte influência sobre a capa-
cidade 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 % 5,0 % 6,0 % 7,0 %

Selic – fim de período 2,00 % 5,50 % 6,50 % 7,00 %

Taxa de câmbio – 
fim de período R$ 5,20 R$ 5,00 R$ 5,30 R$ 6,00

Balança comercial US$ 51 bi US$ 65 bi US$ 60 bi US$ 55 bi

Conta-corrente - US$ 5 bi - US$0 bi - US$10 bi - US$15 bi

Produção industrial  
(% crescimento) -4,5 % 6,0 % 5,0 % 4,0 %

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

Varejo São Paulo PCCV 
(% crescimento) -3,2 % 5,0 % 4,0 % 3,0 %

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 % 88,0 % 90,0 % 92,0 %

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

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

Cálculos: Scopus Consultoria 

PROJEÇÕES



Os prognósticos para a economia, em 2021,  
vêm melhorando paulatinamente nas últimas 
edições do boletim. Contudo, a FecomercioSP pre-
fere manter ajustes de prognósticos mais con-
servadores e esperar para fazer apostas mais 
ousadas quanto a PIB, renda e vendas. Em vir-
tude do ambiente volátil – que, no Brasil, já é 
naturalmente mais acentuado –, não é difí-
cil imaginar as mudanças de projeções e o 
“vai e volta” dos analistas, diante dos efeitos 
inéditos de uma pandemia. Neste momen-
to, as previsões voltam a mostrar crescimento 
de 4 % do PIB, com viés de alta (como o proje-
tado no fim do ano passado, antes das revisões 
para abaixo de 3 %), e os números começam 
a corroborar com este cenário. Na verdade, é 
necessário esperar mais, porém, há indícios de 
melhoria da economia vistos em dados do IBGE 
e outras informações setoriais acompanhadas 
e analisadas que servem como antecedentes  
razoáveis: setores imobiliário e automobilístico, 
combustíveis, IBC-br, etc. 

Um dado muito importante que a Entidade 
está acompanhando, a fim de reduzir um 
pouco os efeitos das bases de comparação de 
2020 totalmente excepcionais, é a variação 

com relação a 2019.

A tabela acima mostra, com mais clareza, o que 
aconteceu com o comércio, os serviços e a indús-
tria entre 2019 e 2021. No acumulado de janeiro 
a abril, o volume de vendas do comércio cresceu 
9,2 % em relação a 2020; e 1,7 % em comparação 
a 2019 (entre 2019 e 2020, havia perdido 6,9 %). 
A mesma análise pode ser feita para outros 
setores, mostrando que, apesar da recupera-
ção relevante, as taxas de crescimento quanto a 
2019 ainda não são muito robustas, e isso pode 
melhorar nos próximos meses.

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 analisar ao 
longo do relatório, as revisões, que já são cons-
tantes em boletins de projeções econômicas, 
serão mais recorrentes e, talvez, mais profundas 
a cada novo dado – e diante de novas informa-
ções. Por isso, é necessário que se fique atento 
a toda e qualquer informação relevante diante 
desta grande volatilidade. 

conclusão

ac até abril

21/20 20/19 21/19

comércio 9,2 % -6,9 % 1,7 %

serviços 3,7 % -4,5 % -1,0 %

indústria 10,5 % -8,4 % 1,2 %
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