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 Na segunda-feira (05), o Banco Central publicou o 

Boletim Focus que apresenta as expectativas de 

mercado mais recentes.  Pela sexta semana consecutiva, 

as estimativas de crescimento do PIB para 2021 

contraíram e recuaram de 3,17% para 3,08%. Para a 

produção industrial, a mediana das expectativas de 

mercado indica crescimento de 5,39% no ano. As 

expectativas da inflação para 2021 voltaram a crescer e 

passaram de 4,81% para 4,85%. A previsão da taxa Selic 

para o encerramento do ano subiu 0,25 p.p. e chegou a 

5,25% a.a. Já as expectativas em relação à taxa de 

câmbio para o final de 2021 apresentaram um ligeiro 

aumento de R$/US$ 5,35 para R$/US$ 5,37. 

 

 Na terça-feira (06), o IBGE divulgou os dados sobre a 

Pesquisa Mensal de Comércio (PMC). Em 12 meses até 

fevereiro, o volume de vendas no comércio varejista do 

Brasil variou 0,4%, ao passo que o varejista ampliado 

acumulou queda de -2,3%. No Espírito Santo, o 

comércio apresentou desempenho superior ao 

registrado nacionalmente. Nessa base de comparação, 

o varejo restrito e o varejo ampliado no estado 

acumularam altas de 4,1% e 3,6%, respectivamente.  

 

 No bimestre, o volume de vendas no varejo restrito e no 

ampliado para o Brasil acumularam quedas de -2,1% e 

de -2,5%, respectivamente. No Espírito Santo, as vendas 

aumentaram 2,2% no restrito e 4,5% no ampliado em 

relação ao mesmo bimestre de 2020, influenciadas 

principalmente pelo aumento nas vendas de 

equipamentos para escritórios, informática e 

comunicação (35,7%), de artigos farmacêuticos e 

médicos (10,2%), de combustíveis e lubrificantes (9,0%) 

e de tecidos, vestuário e calçados (8,3%). 

 

 Na passagem de janeiro para fevereiro, as vendas 

aumentaram 0,6% no varejo restrito e 4,1% no ampliado 

para o Brasil, na série com o ajuste sazonal. Para o 

Espírito Santo, as vendas do varejo restrito aumentaram 

1,5% e as do varejo ampliado cresceram 4,5% nessa 

base. Na série com o ajuste sazonal, o comércio varejista 

nacional e estadual se encontram 0,4% e 6,4%, 

respectivamente, acima do patamar pré-pandemia 

(fevereiro de 2020). 

Focus – Expectativas de mercado – 09 de abril de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do volume de vendas do comércio, fevereiro de 

2021 

  
Fev. 2021/ 

Jan. 2021* 

Fev. 2021/ 

Fev. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Comércio varejista 

Brasil 0,6 -3,8 -2,1 0,4 

Espírito Santo 1,5 1,0 2,2 4,1 

Comércio varejista ampliado¹ 

Brasil 4,1 -1,9 -2,5 -2,3 

Espírito Santo 4,5 8,2 4,5 3,6 

(*) Com ajuste sazonal. 

¹ Comércio Varejista Ampliado, que abrange os segmentos Veículos, Motos e Peças; 

Material para Construção e Varejo Restrito.  

Fonte: PMC / IBGE | Elaboração: Ideies / Findes 

 

Variação (%) no acumulado em 12 meses do volume de vendas 

do comércio, fevereiro de 2021 

 

Fonte: PMC / IBGE | Elaboração: Ideies / Findes 
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PIB (% de crescimento) 3,08

Produção industrial

(% de crescimento)
5,39

IPCA (%) 4,85

Selic (% a.a.) 5,25

Câmbio (R$/US$) 5,37

Indicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado (2021)

Comportamento das 

últimas 4 semanas
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Varejista Restrito

Combustíveis e lubrificantes

Hipermercados, supermercados,

produtos alimentícios, bebidas e fumo

Tecidos, vestuário e calçados

Móveis e eletrodomésticos

Artigos farmacêuticos, médicos,

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Livros, jornais, revistas e papelaria

Equipamentos e materiais para escritório,

informática e comunicação

Outros artigos de uso pessoal e

doméstico

Varejista Ampliado

Veículos, motocicletas, partes e peças

Material de construção

Brasil Espírito Santo

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
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 Na quarta-feira (07), a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) apresentou o Índice de Confiança do 

Empresário Industrial do Brasil (ICEI) referente a abril. O 

ICEI recuou 0,7 ponto e atingiu a 53,7 pontos no mês, 

quarta queda consecutiva. Contudo, o posicionamento 

do índice acima dos 50 pontos ainda aponta para 

confiança dos industriais brasileiros. O resultado de abril 

foi influenciado pela contração de 4,0 pontos na 

avaliação das condições atuais, que chegou a 44,9 

pontos posicionando-se abaixo da linha divisória de 50 

pontos, ao passo que o índice de expectativas futuras 

subiu 0,9 ponto e registrou 58,1 pontos.  

 

 Também na quinta-feira (07), o IBGE divulgou o 

resultado da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Em 12 

meses até fevereiro, o volume de serviços acumulou 

quedas de -8,6% no Brasil e -7,0% no Espírito Santo. No 

estado, pelo nono mês consecutivo, todas as atividades 

de serviços registraram desempenhos negativos nesta 

comparação. No primeiro bimestre do ano, o volume de 

serviços recuou -3,5% no Brasil e permaneceu estável 

em 0,0% no Espírito Santo, em relação ao mesmo 

período do ano anterior. Na análise por atividades no 

Espírito Santo, duas apresentaram crescimento no 

bimestre, os serviços de comunicação e informação 

(2,0%) e os transportes e correio (4,2%), e três 

registraram quedas, os serviços prestados às famílias (-

18,4%), os serviços profissionais e administrativos (-

6,2%) e os outros serviços (-5,8%).   

 

 Ainda sobre a PMS, em fevereiro o volume de serviços 

aumentou 3,7% no Brasil e 1,3% no Espírito Santo em 

relação a janeiro, na série com o ajuste sazonal. Pela 

primeira vez nesta série, o índice de volume de serviços 

ultrapassou (em 0,9%) o patamar registrado no período 

pré-pandemia (fevereiro de 2020). 

 

 Em relação aos dados internacionais, na sexta-feira (16), 

o National Bureau of Statistics of China divulgou o PIB 

do primeiro trimestre de 2021. O PIB chinês avançou 

18,3% em relação ao primeiro trimestre de 2020, devido 

à base de comparação deprimida no início de 2020 que 

refletiu o maior impactado da pandemia sobre a 

economia do país. Na variação marginal, o PIB da China 

variou 0,6% em relação ao 4º trimestre de 2020. 

 

 

 

 

ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial e seus 

componentes, Brasil

 
  Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do volume de serviços, fevereiro de 2021 

  
Fev. 2021/ 

Jan. 2021* 

Fev. 2021/ 

Fev. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 3,7 -2,0 -3,5 -8,6 

Espírito Santo 1,3 0,1 0,0 -7,0 

(*) Com ajuste sazonal.  

Fonte: PMS / IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do volume de serviços por atividades no Espírito 

Santo, fevereiro de 2021

 
Fonte: PMS / IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

PIB trimestral da China -  

Variação (%) trimestre imediatamente anterior 

 
Fonte: NBS | Elaboração: Ideies/Findes 
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0,1

-18,0

-1,8

-5,2

6,6

-11,0

0,0

-18,4

2,0

-6,2

4,2

-5,8

-7,0

-35,1

-6,5

-10,6

-2,0

-8,6

Total

Serviços prestados às famílias

Serviços de informação e

comunicação

Serviços profissionais, administrativos

e complementares

Transportes, serviços auxiliares aos

transportes e correio

Outros serviços

Mesmo mês do ano anterior Acumulada no ano Acumulada de 12 meses

-9,3

10,1
3,1 3,2 0,6

I II III IV I

2020 2021
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