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 Na segunda-feira (31), o Banco Central divulgou o Boletim 

Focus com as expectativas mais recentes do mercado. A 

estimativa de crescimento do PIB, neste ano, teve a sua 6ª 

melhora semanal consecutiva, passando de 3,09% para 

3,96%. A previsão para inflação também permaneceu com 

tendência de aumento, atingindo o patamar de 5,49% para 

o ano. A Selic teve o seu primeiro revés de alta desde o dia 

23/04, elevando para 5,75% a.a. a mediana das expectativas 

do mercado. Já as expectativas para o câmbio se manti-

veram constantes, em R$/US$ 5,30, desde o último boletim 

divulgado.  

 

 Também na segunda-feira (31), o Banco Central do Brasil 

(BCB) divulgou as estatísticas fiscais para o setor público 

consolidado. O Governo Central, que inclui o Governo 

Federal, BCB e INSS, finalizou abril com um superávit de R$ 

16,2 bilhões. A Dívida Bruta do Governo Geral, que inclui as 

três esferas de governo e o INSS, recuou de 88,7% para 

86,7% do PIB, traduzindo em uma redução de 2,2 pontos 

percentuais. Essa queda é decorrente dos efeitos do resgate 

líquido de dívida e do crescimento do PIB nominal1.   

 

 Na terça-feira (01), o IBGE apresentou os dados do Índice 

de Preço ao Produtor (IPP). O resultado de abril exibiu um 

aumento de 1,89% dos preços dos produtos em relação a 

março. Quando comparado com o índice de março (4,6%), 

esse valor representa uma desaceleração dos preços. O 

índice acumula alta de 16,08% no ano, maior taxa para o 

mês de abril na série histórica. No acumulado em 12 meses, 

o maior impacto é da indústria extrativa (125,48%), que tem 

sido influenciada pela maior demanda de commodities pela 

China e a desvalorização do câmbio.  

 

 Ainda na terça-feira (01), o IBGE divulgou o PIB do 1º 

trimestre de 2021 para o Brasil. O resultado foi um 

crescimento de 1,2%, quando comparado com o período 

imediatamente anterior. Esse é o terceiro trimestre 

consecutivo de crescimento, após os recuos do 1º e 2º 

trimestres de 2020. Frente ao 1º trimestre de 2020, o PIB 

cresceu 1,0%. Esse resultado ficou acima das expectativas 

do mercado, que até meados de maio esperava uma queda 

na atividade, nessa base de comparação. 

Focus – Expectativas de mercado – 28 de maio 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Indicadores fiscais (R$ bilhões) - Brasil 

Indicador fev/21 mar/21 abr/21 

Resultado Primário - Governo 

Central (em R$ bi) 
-22,5 3,9 16,2 

Resultado Primário acumulado 

no ano até o mês - Governo 

Central (em R$ bi) 

-743,1 -717,8 -609,4 

Dívida Bruta do Governo Geral 

(em % do PIB) 
89,9 88,9 86,7 

Fonte: Banco Central do Brasil | Elaboração: Ideies / Findes 

 

Índice de Preço ao Produtor (%), Brasil – abril 2021 

Variação (%) No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado em 

12 meses 

Indústria Geral 1,89 16,08 35,69 

Indústria Extrativa -0,70 48,52 125,48 

Indústria de  Transformação 2,09 14,19 31,72 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies / Findes 
 

PIB Brasil – Variação contra trimestre anterior (%) 

 
Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 
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1 Veja mais em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais 

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais
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 Ainda sobre o PIB, o resultado positivo foi puxado, 

principalmente, pela agropecuária (5,7%), indústria (0,7%) 

e pelos serviços (0,4%). Na agropecuária, o aumento foi 

decorrente do melhor desempenho de produtos como 

soja, fumo e arroz. Na indústria, os maiores impactos 

vieram da indústria extrativa (3,2%) e da construção (2,1%). 

Já os serviços, tiveram contribuição do transporte, 

armazenagem e correio (3,6%), da intermediação 

financeira e seguros (1,7%), comércio (1,2%) e atividade 

imobiliária (1,0%). Pelo lado da demanda, o consumo das 

famílias e do governo reduziram em todas as bases de 

comparação. A estimativa do PIB do Espírito Santo, de 

acordo com os dados do IAE/Findes, será conhecida até o 

dia 14/06. 

 

 Também na terça-feira (01), o Ministério da Economia 

apresentou o resultado preliminar mensal da Balança 

Comercial de maio. No mês, as exportações totalizaram 

US$ 26,9 bilhões e as importações US$ 17,6 bilhões, 

gerando um saldo positivo de US$ 9,3 bilhões. Em relação 

a maio de 2020, as exportações cresceram 46,6% e as 

importações 57,4%. O desempenho das exportações foi 

puxado pela agropecuária (43,0%) e a indústria extrativa 

(85,5%), na comparação com maio do ano anterior. Nessa 

mesma base comparativa, o destaque das importações foi 

o crescimento de 56,6% da indústria de transformação.  

 

 Na quarta-feira (02), o IBGE divulgou os resultados de abril 

da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) 

nacional. Na passagem de março para abril, a produção da 

indústria brasileira caiu 1,3%. Essa é a terceira queda 

consecutiva na variação marginal, acumulando uma perda 

de -4,4% no período. Na comparação com abril de 2020, a 

produção industrial registrou um crescimento de 34,7%, a 

maior taxa da série iniciada em 2002. Essa elevação do 

indicador, no entanto, está relacionada à baixa base de 

comparação, pois em abril de 2020 a indústria sofreu 

retração de 27,7%, resultado das medidas de distan-

ciamento social, como forma de combate ao espalhamento 

da Covid-19. No acumulado do primeiro quadrimestre de 

2021, o setor industrial avançou 10,5% frente ao registrado 

no ano de 2020. Para o resultado acumulado em 12 meses, 

a produção industrial total ficou 1,1% superior ao período 

anterior, interrompendo uma sequência de 22 taxas 

negativas. O impulso veio dos Bens de Capital (5,1%) e os 

Bens Intermediários (3,1%).  O resultado da produção 

industrial para os estados, inclusive do Espírito Santo, será 

divulgado no dia 09/06.   

 

  

PIB Setorial – Brasil  

Principais Indicadores 

1º trim 

2021/ 4º 

trim 2020* 

1º trim 

2021/ 1º 

trim 2020 

Acumulado 

em 4 

trimestres 

PIB 1,2 1,0 -3,8 

Oferta 

Agropecuária 5,7 5,2 2,3 

Indústria 0,7 3,0 -2,7 

Serviços 0,4 -0,8 -4,5 

Demanda 

Consumo das Famílias -0,1 -1,7 -5,7 

Consumo do Governo -0,8 -4,9 -5,7 

Formação Bruta de Capital 

Fixo (FBCF) 
4,6 17,0 2,0 

Exportação 3,7 0,8 -1,0 

Importação 11,6 7,7 -9,2 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Balança Comercial Mensal, Brasil – US$ bilhões 

 
  Fonte: Ministério da Economia | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Produção Física Industrial – Brasil, abril de 2021 

Categorias 

Econômicas 

Variação (%) 

Abr. 2021/ 

Mar. 2021* 

Abr. 2021/ 

Abr. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria Geral -1,3 34,7 10,5 1,1 

Bens de Capital 2,9 124,9 36,4 5,1 

Bens Intermediários -0,8 25,7 9,1 3,1 

Bens de Consumo -0,9 41,2 8,3 -2,7 

Duráveis 1,6 431,7 24,1 -5,7 

Semiduráveis 

e não Duráveis 
-0,9 17,0 4,6 -1,9 

*Série com ajuste sazonal       

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