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 Na segunda-feira (04), o Banco Central divulgou o Boletim 

Focus que aponta as expectativas de mercado mais 

recentes. A estimativa de crescimento do PIB para 2020 teve 

a sua 2ª melhoria semanal consecutiva, passando de -4,40% 

para -4,36%. A taxa de câmbio de final de período era 

esperada em R$/US$ 5,14 no último Focus de 24 de 

dezembro de 2020, e acabou fechando o ano em         

R$/US$ 5,201.  A previsão de manutenção da taxa Selic aos 

2,00% a.a. foi confirmada na última reunião2 do Copom de 

2020, finalizada no dia 09 de dezembro de 2020. Em relação 

à inflação, a expectativa para o IPCA de 2020 foi revisada 

para baixo, passando de 4,39% para 4,38%. O resultado 

final da inflação de 2020 será divulgado no próximo dia 12. 

 

 Para 2021, a previsão de crescimento do PIB encontra-se 

em 3,40% conforme o último Boletim Focus, com 

expectativa de 3,32% em relação ao IPCA. O mercado 

espera que a taxa Selic fique em 3,00% e a taxa de câmbio 

em R$/US$ 5,00 ao final deste ano. 

 

 Ainda na segunda-feira (04), o Ministério da Economia 

divulgou o resultado preliminar da balança comercial 

brasileira em dezembro3. No mês, as exportações 

totalizaram US$ 18,37 bilhões, queda de -5,3% em relação 

ao mesmo mês do ano anterior. Já as importações somaram 

US$ 18,41 bilhões, aumento de 39,9% em comparação a 

dezembro de 2019. Com isso, o saldo mensal da balança 

comercial ficou negativo em -US$ 0,04 bilhão, enquanto a 

corrente de comércio foi de US$ 36,77 bilhões, crescendo 

13,0% em relação a dezembro de 2019. Na análise do 

acumulado do ano as exportações brasileiras fecharam 

2020 em US$ 209,92 bilhões, caindo -6,1% contra o mesmo 

período do ano passado, e as importações totalizaram    

US$ 158,93 bilhões, queda de -9,7%. O saldo final da 

balança comercial de 2020 foi de US$ 50,99 bilhões, 

aumento de 7,0% em relação a 2019. 

 

 Na terça-feira (05), o IBGE divulgou o Índice de Preços ao 

Produtor (IPP) de novembro, que mede os preços de 

produtos “na porta de fábrica”, sem impostos e fretes. Na 

passagem de outubro para novembro de 2020, os preços 

da indústria subiram 1,39% e tiveram aumento em 19 das 

24 atividades pesquisadas pelo IBGE. Mesmo com esse 

aumento, os preços se desaceleraram em relação à taxa 

mensal registrada em outubro (+3,41%). No acumulado do 

ano, o IPP atingiu 18,92% e no acumulado dos últimos 12 

meses até novembro teve alta de 19,69%.  

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 31 de dezembro de 2020 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Balança comercial brasileira – US$ bilhões 

 

  Fonte: Ministério da Economia | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

 

 

Indicadores do IPP, novembro 2020 

Variação (%) No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 1,39 18,92 19,69 

  Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes  

 

 

 

 

 

 

10/12 17/12 24/12 31/12

PIB (% de crescimento) -4,36

IPCA (%) 4,38

Selic (% a.a.) - - - - -

Câmbio (R$/US$) - -

PIB (% de crescimento) 3,40

IPCA (%) 3,32

Selic (% a.a.) 3,00

Câmbio (R$/US$) 5,00

Comportamento das 

últimas 4 semanas

2020

2021

Indicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado

217,74
239,26

225,38
209,92

150,75

181,23 177,35
158,93

66,99 58,03 48,04 50,99

2017 2018 2019 2020

Exportação Importação Saldo

1 O dólar americano (venda – fim de período) fechou o mês de dezembro de 2020 em R$/US$ 5,1967. 
2 Veja a nota sobre a reunião, com a atualização do cenário básico do Copom: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17268/nota 
3 Veja mais em https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/superavit-da-balanca-comercial-sobe-7-e-atinge-us-50-99-bilhoes-em-2020.  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17268/nota
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/superavit-da-balanca-comercial-sobe-7-e-atinge-us-50-99-bilhoes-em-2020
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 Na terça-feira (05), a Fenabrave divulgou os dados sobre 

o licenciamento de veículos. A produção de veículos 

novos recuou -4,0% na passagem de novembro para 

dezembro de 2020. O resultado também foi negativo em 

relação ao mesmo mês de 2019 (-3,9%). Em 2020 foram 

produzidos 2.973.921 veículos novos, sendo este 

resultado -23,1% menor do que o total de 2019. As vendas 

de automóveis e comerciais leves tiveram queda de -3,1% 

na passagem de novembro para dezembro. Em relação a 

dezembro de 2019, as vendas recuaram -7,5% e no 

acumulado de 2020, com um total de 1.950.999 unidades, 

a comercialização de carros de passeio e utilitários leves 

teve queda de -26,6% na comparação com 2019. 

 

 Na quarta-feira (06), o Banco Central do Brasil (BCB) 

divulgou o Índice de Commodities do Brasil (IC-Br) que 

fechou com a cotação, em média, de R$ 263,38 para o mês 

de dezembro de 2020. Em relação ao mês anterior, o 

preço das commodities no Brasil recuou -1,36%. Na 

comparação com os 12 meses de 2019, a cotação média 

das commodities em 2020 aumentou 28,14%. 

 

 Na sexta-feira (08), o IBGE divulgou os resultados 

nacionais da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física 

que mostraram evolução positiva da indústria brasileira 

em novembro, com crescimento de 1,2% em comparação 

a outubro. Após sete meses de alta, a atividade industrial 

no país acumulou crescimento de 40,7%, recuperando a 

perda de -27,1% registrada entre março e abril e, com isso, 

o índice está 2,6% acima do patamar de fevereiro (período 

pré-pandemia). Todas as categorias econômicas tiveram 

crescimento na passagem de outubro para novembro, 

com destaque para os bens de capital (7,4%). Na 

comparação com novembro de 2019, a produção 

industrial total aumentou 2,8% e no acumulado entre 

janeiro e novembro, bem como no acumulado em 12 

meses, a produção da indústria brasileira reduziu -5,5% e 

-5,2%, respectivamente. Os resultados dos estados 

pesquisados, entre eles o Espírito Santo, serão conhecidos 

no dia 14/01. 

 

 Também na sexta-feira (08), a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) divulgou a variação do Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) para o mês de dezembro 

de 2020. O índice de preços teve alta de 0,76% no mês e 

subiu 23,08% no acumulado em 12 meses. Esse aumento 

em 2020 foi puxado pela inflação observada nos preços 

ao produtor amplo (IPA), que registrou alta de 31,73%. 

 

 

Licenciamento de veículos – Brasil, dezembro de 2020 

Variação (%) 

Indicadores 
Dez 2020/ 

Nov 2020* 

Dez 2020/ 

Dez 2019 

Acumulado 

no ano 

Produção de veículos novos -4,0 -3,9 -23,1 

Vendas de automóveis e 

comerciais leves 
-3,1 -7,5 -26,6 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: Fenabrave e LCA | Elaboração: Ideies/Findes  

 

 

Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) – 

Cotação em R$ (média mensal – Dez/2005 = 100) 

 
  Fonte: BCB | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Variação % da Produção Física Industrial, Brasil – novembro 2020 

Categorias 

Econômicas 

Nov 2020/ 

Out 2020* 

Nov 2020/ 

Nov 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria Geral 1,2 2,8 -5,5 -5,2 

Bens de Capital 7,4 12,8 -13,1 -12,6 

Bens Intermediários 0,1 3,6 -1,8 -1,9 

Bens de Consumo 2,1 -0,1 -9,9 -9,1 

Duráveis 6,2 2,7 -22,0 -20,5 

Semiduráveis e 

não Duráveis 
1,5 -0,9 -6,5 -5,9 

*Série com ajuste sazonal      

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

 

 

 

Variação (%) do IGP-DI – dezembro 2020 

Indicadores No mês 
Acumulado em 

12 meses 

IGP-DI 0,76 23,08 

    IPA-DI 0,68 31,73 

    IPC-DI 1,07 5,17 

    INCC-DI 0,70 8,81 

Fonte: FGV | Elaboração: Ideies/Findes 
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