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 Na terça-feira (03), o Banco Central divulgou o Boletim 

Focus que traz as expectativas de mercado. A previsão 

de crescimento do PIB, após duas melhoras seguidas, 

ficou inalterada em relação à semana anterior (-4,81%). 

A expectativa da inflação saltou de 2,99% para 3,02%, a 

6ª semana consecutiva de alta. Também foi revista para 

cima a previsão da taxa de câmbio ao final de 2020, 

passando de R$/US$ 5,40 para R$/US$ 5,45. A taxa Selic 

seguiu pela 18ª semana seguida com a mesma previsão 

de encerramento do ano, aos 2,00% a.a. 

 

 Também na terça-feira (03) foram divulgadas pelo 

Ministério da Economia as estatísticas nacionais de 

comércio exterior de outubro. As exportações do Brasil 

somaram US$ 17,9 bilhões, queda de -3,3% em relação 

a setembro, e alta de 0,3% em comparação com 

outubro de 2019. No lado das importações, o país 

totalizou US$ 12,4 bilhões, com alta na variação mensal 

(0,7%) e com retração na comparação interanual              

(-20,0%). Com isso, o saldo da balança comercial de 

outubro foi de US$ 5,5 bilhões, e a corrente de comércio 

foi de US$ 30,2 bilhões. No ano, de janeiro a outubro, a 

balança comercial tem saldo positivo de US$ 47,9 

bilhões. 

 

 Na quarta-feira (04), o IBGE divulgou os resultados 

nacionais da Pesquisa Indústria Mensal – Produção 

Física que mostraram evolução positiva da indústria 

brasileira em setembro, com crescimento de 2,6% em 

comparação a agosto. Após cinco meses de alta, a 

atividade industrial no país recuperou a perda 

acumulada de 27,1% entre março e abril e, com isso, o 

índice está 0,2% acima do patamar de fevereiro (período 

pré-pandemia). Todas as categorias econômicas 

tiveram crescimento, com destaque para os bens de 

consumo duráveis (10,7%). Na comparação com 

setembro de 2019, a produção industrial total 

aumentou 3,4%, interrompendo dez meses de 

resultados negativos seguidos nesta base de 

comparação. E no acumulado entre janeiro e setembro, 

bem como no acumulado em 12 meses, a produção da 

indústria brasileira reduziu -7,2% e de -5,5%, 

respectivamente. Os resultados dos estados 

pesquisados, entre eles o Espírito Santo, serão 

conhecidos no dia 10/11. 

 

Focus – Expectativas de mercado – 30 de outubro de 2020 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Saldo da balança comercial por mês – Brasil, 2019 e 2020 –         

US$ bilhões 

 

 

       Fonte: Ministério da Economia | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Variação % da Produção Física Industrial, Brasil – setembro 2020 

Categorias 

Econômicas 

Set 2020/ 

Ago 2020* 

Set 2020/ 

Set 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria Geral 2,6 3,4 -7,2 -5,5 

Bens de Capital 7,0 -2,0 -17,9 -14,4 

Bens Intermediários 1,3 5,5 -3,1 -2,7 

Bens de Consumo 4,6 1,9 -11,8 -8,2 

Duráveis 10,7 2,2 -26,7 -19,4 

Semiduráveis e 

não Duráveis 
3,7 1,8 -7,6 -5,1 

*Série com ajuste sazonal      

Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Ideies/Findes  
 

 

Produção Física Industrial (PIM-PF) - Brasil 

(número índice com ajuste sazonal - ano base fev/2020 = 100) 

 
    

   Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 
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Indicadores do IPCA (%) – outubro 2020 

Variação (%) No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 0.86 2,22 3,92 

Espírito Santo 0,91 2,68 3,96 

Fonte: IPCA / IBGE | Elaboração: Ideies/Findes  

 

 

PIB (%) – Sistema de Contas Nacionais 

 
         Fonte: SCN/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Variação (%) dos Indicadores Industriais – Brasil, setembro 2020 

Indicadores 
Set 2020/ 

Ago 2020* 

Set 2020/ 

Set 2019 

Acumulado 

no ano 

Faturamento real1 5,2 12,6 -1,9 

Horas trabalhadas na 

produção 
2,8 2,6 -7,0 

Emprego 0,5 -1,7 -2,6 

Massa salarial real2 0,3 -2,8 -5,6 

Rendimento médio real2 -0,5 -1,1 -3,1 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) 
1,3 1,7 - 

(*) Com ajuste sazonal. 

Deflatores: (1) IPA/OG – FGV; (2) INPC-IBGE. 

Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Variação (%) do indicador de licenciamento de veículos – Brasil, 

outubro de 2020 

Indicador 
Out 2020/ 

Set 2020 

Out 2020/ 

Out 2019 

Acumulado 

no ano 

Vendas de automóveis e 

comerciais leves 
3,5 -14,9 -30,9 

Fonte: Fenabrave e LCA | Elaboração: Ideies/Findes 

 

7,5

4,0

1,9
3,0

0,5

-3,5 -3,3

1,3 1,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 O IBGE divulgou nesta sexta-feira (06) os números da 

inflação de outubro, medidos pelo IPCA. No mês, o índice 

registrou uma taxa de inflação de 0,91% na Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e de 0,86% no 

Brasil, a maior alta para o mês de outubro desde 2002. 

No acumulado em 12 meses, a inflação apurada na RMGV 

está em 3,96%, enquanto a nacional chegou a 3,92%. 

 

 O IBGE também divulgou, nesta sexta-feira (06), a taxa 

real de crescimento revisada do Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil de 2018. Pelo Sistema de Contas Nacionais 

(SCN), o PIB do país atingiu R$ 7,0 trilhões com alta de 

1,8% em relação a 2017. O resultado oficial até então para 

2018 era o das Contas Nacionais Trimestrais (CNT) que 

registrava um crescimento de 1,3% do PIB para 2018. 

 

 Também nesta sexta-feira (06) houve a divulgação dos 

resultados de setembro dos indicadores industriais do 

Brasil pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na 

passagem de agosto para setembro, o faturamento real 

cresceu 5,2%, as horas trabalhadas na produção 

aumentaram 2,8%, o emprego industrial teve alta de 0,5% 

e a Utilização da Capacidade de Instalada (UCI) de 1,3 p.p. 

Já o rendimento médio real recuou -0,5%, na mesma base 

de comparação. De acordo com a CNI, com esses 

resultados, a atividade industrial brasileira segue 

aquecida em setembro com destaque para o crescimento 

do faturamento e para a UCI. 

 

 Nesta semana a Fenabrave divulgou os dados sobre o 

licenciamento de veículos. As vendas de automóveis e 

comerciais leves no comércio cresceram 3,5% na 

passagem de setembro para outubro. Em relação a 

outubro de 2019, as vendas recuaram -14,9% e no 

acumulado de janeiro a outubro de 2020, a 

comercialização de carros de passeio e utilitários leves 

teve queda de -30,9% na comparação com o mesmo 

período do ano passado. 

 

 O principal assunto da semana foi a eleição presidencial 

dos Estados Unidos, ocorrida no último dia 3 de 

novembro e que, até as 15h do dia 06/11, ainda não teve 

seu resultado confirmado. Segundo a agência Associated 

Press, que apura os resultados da eleição norte-

americana desde 1848, o candidato Joe Biden, do partido 

Democrata, lidera a disputa contra o atual presidente 

Donald Trump, do partido Republicano, e está muito 

próximo de ser declarado o vencedor. 
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