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 Na segunda-feira (11), o Banco Central divulgou o Boletim 

Focus referente às expectativas de mercado coletadas na 

primeira semana de 2021. A estimativa de crescimento do 

PIB para 2021 teve melhora, passando de 3,40% para 

3,41%. Já para 2020, o mercado espera que tenha 

ocorrido uma queda 4,37% no PIB do país. A expectativa 

para o IPCA para 2021 passou de 3,32% para 3,34%, após 

registrar duas semanas consecutivas de queda. A taxa de 

câmbio de final de período se manteve estável pela 3ª 

semana consecutiva, em R$/US$ 5,00. A mediana das 

expectativas para a taxa Selic subiu de 3,00% para 3,25%.  

 

 

 Na terça-feira (12), foram anunciados pelo IBGE os 

números do IPCA de dezembro. No mês, o índice 

registrou alta de 1,41% na Região Metropolitana da 

Grande Vitória (RMGV) e de 1,35% no Brasil, o maior valor 

para o mês de dezembro desde 2002. No acumulado de 

2020, a inflação apurada na RMGV fechou em 5,15%, 

enquanto a nacional ficou em 4,52%. Com esse resultado, 

a inflação oficial do país terminou o ano dentro da meta 

estabelecida pelo Copom, sendo o centro da meta de 

4,00% com intervalo de tolerância de ±1,5 pontos 

percentuais. 

 

 

 A CNI divulgou na quarta-feira (13) o Índice de Confiança 

do Empresário Industrial (ICEI) para o Brasil referente a 

janeiro1. A confiança dos industriais recuou 2,2 pontos na 

passagem de dezembro de 2020 (63,1 pontos) para 

janeiro de 2021 (60,9 pontos). O ICEI do Brasil está 4,4 

pontos abaixo do registrado em janeiro de 2020, 

evidenciando a persistência de um cenário de incerteza 

devido à pandemia de Covid-19 e seus impactos na 

economia brasileira. Em relação aos componentes do ICEI, 

apesar do recuo de todos os indicadores, o índice de 

expectativas marcou 63,0 pontos e reflete otimismo para 

os próximos seis meses. Já o índice de condições atuais 

ficou em 56,7 pontos e mostra que, apesar da queda de 

2,8 pontos do indicador, os empresários percebem uma 

melhora na situação econômica se comparado aos 

últimos seis meses. 

 

 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 08 de janeiro de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Indicadores do IPCA (%) – dezembro 2020 

Variação (%) No mês Acumulado no ano 

Brasil 1,35 4,52 

Espírito Santo 1,41 5,15 

 Fonte: IPCA/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

IPCA em 12 meses e meta de inflação, Brasil – Variação (%) 

 
Fonte: IPCA/IBGE e BCB | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Índice de Confiança do Empresário Industrial                       

(ICEI) – Brasil, janeiro de 2021 

 

 Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 
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1 Veja mais sobre o ICEI do Brasil em http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-

industrial/?utm_source=gpc_economia&utm_medium=emailmkt&utm_campaign=ICEI_Janeiro21.  

 

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/?utm_source=gpc_economia&utm_medium=emailmkt&utm_campaign=ICEI_Janeiro21
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/?utm_source=gpc_economia&utm_medium=emailmkt&utm_campaign=ICEI_Janeiro21
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 Também na quarta-feira (13), o IBGE divulgou o 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) 

com a estimativa para a safra nacional de grãos de 2021. O 

Instituto prevê safra recorde de 260,5 milhões de toneladas 

para 2021, alta de 2,5% em relação a 2020. Por sua vez, a 

estimativa final para a safra de 2020 ficou em 254,1 milhões 

de toneladas. Já a estimativa da área a ser colhida pelos 

produtores brasileiros em 2021 teve crescimento de 1,8% 

em relação a 2020, alcançando 66,6 milhões de hectares2.  

 

 Ainda na quarta-feira, o IBGE divulgou os dados da 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Os números referentes 

ao mês de novembro mostram que o setor de serviços 

capixaba registrou alta de 0,3% na passagem de outubro 

para novembro. Nas demais bases de comparação, o setor 

acumula perdas no Espírito Santo. No ano, os serviços 

prestados às famílias capixabas recuaram 33,1%, refletindo 

os impactos da pandemia da Covid-19 no setor. Já no Brasil, 

os serviços avançaram 2,6% em novembro, o 6º 

crescimento mensal consecutivo. O resultado, porém, ainda 

é insuficiente para compensar as perdas de -19,6% entre 

fevereiro e maio, geradas pela pandemia. 

 

 Na quinta-feira (14), foram conhecidos os resultados da 

PIM-PF Regional do IBGE para novembro. Ao contrário da 

indústria brasileira, que cresceu 1,2% na passagem de 

outubro para novembro, a produção física da indústria 

capixaba retraiu -0,9% no período, segundo mês 

consecutivo de queda. No estado, a indústria extrativa teve 

alta de 5,7% e a indústria de transformação registrou um 

recou de 2,4%, no período. Em novembro, o nível total da 

atividade industrial capixaba ainda se encontra abaixo dos 

níveis de janeiro e fevereiro últimos, em decorrência do 

baixo desempenho da indústria extrativa3.   

 

 Na sexta-feira (15) foram divulgados os dados de outra 

pesquisa setorial do IBGE, a Pesquisa Mensal do Comércio 

(PMC) de novembro. As vendas no varejo restrito, tanto a 

nível nacional (-0,1%) quanto estadual (0,1%), ficaram 

estáveis na passagem de outubro para novembro. Por sua 

vez, o varejo ampliado avançou 2,0% no Espírito Santo e 

0,6% no Brasil nesse período. Mesmo com a perda de ritmo, 

o destaque do setor comercial está nos crescimentos 

interanuais quando se compara o resultado de novembro 

de 2020 com igual mês do ano anterior. No estado e no 

país, o volume de vendas do comércio já superou os 

patamares pré-pandemia. 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), Brasil – 

Variação (%) 

 
 (*) Estimativas. 

 Fonte: LSPA/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do volume de serviços (PMS), novembro de 2020 

PMS 
Nov 2020/ 

Out 2020* 

Nov 2020/ 

Nov 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 2,6 -4,8 -8,3 -7,4 

Espírito Santo 0,3 -5,3 -7,9 -7,2 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: PMS/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Produção Física Industrial, Espírito Santo 

(número índice com ajuste sazonal - ano base 2012 = 100) 

 

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

 

 

Variação (%) do volume de vendas do comércio, novembro de 2020 

  
Nov 2020/ 

Out 2020* 

Nov 2020/ 

Nov 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Comércio varejista 

Brasil -0,1 3,4 1,2 1,3 

Espírito Santo 0,1 6,0 3,9 3,7 

Comércio varejista ampliado 

Brasil 0,6 4,1 -1,9 -1,3 

Espírito Santo 2,0 8,5 3,3 3,5 

(*) com ajuste sazonal 

Fonte: PMC/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 
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2 Veja mais em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29889-ibge-preve-safra-recorde-de-260-5-milhoes-de-

toneladas-para-2021. 
3 Confira a Nota Conjuntural do Ideies sobre a PIM-PF Regional em http://bit.ly/PIM-PF_jan21.  
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