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Ajustando as expectativas para o PIB de 2021, após o resultado
do 1º trimestre1, o relatório Focus desta segunda-feira, 07 de
junho, trouxe um novo aumento das projeções de crescimento
da economia brasileira. A mediana das expectativas para o PIB
de 2021 se elevou de 3,96% para 4,36%. Outros destaques foram
as projeções para a produção industrial, com o primeiro
aumento desde o dia 07/04. A expectativa é que o ano termine
com uma produção 6,10% maior que a de 2020. A expectativa
para inflação também se elevou, passando de 5,49% para 5,51%2.
Para a taxa Selic, as projeções se mantiveram estáveis em relação
à semana anterior, em 5,75%3.



Na terça-feira (08), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou a
variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI) de maio. De acordo com o relatório, o IGP-DI aumentou
3,40% no mês. Em 12 meses, os preços acumulam alta de 36,53%.
A inflação acelerou entre os três componentes do índice, mas o
destaque foi para os preços ao produtor (IPA), que subiram
4,20% em maio e 49,59% em 12 meses. Entre as influências
positivas estão as commodities minério de ferro (17,03%), cana
de açúcar (19,3%) e café (10,6%).



Ainda na terça-feira (08), o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC). No Brasil, as vendas do comércio varejista cresceram 4,5%
no acumulado do ano. No varejo ampliado, que inclui veículos,
motos, partes e peças e material de construção, o volume de
vendas aumentou 9,2%. Nos 12 meses encerrados em abril, tanto
o varejo restrito (3,6%), quanto o ampliado (3,5%) acumularam
crescimento. Para as comparações com o mês de abril de 2020,
os valores foram impactados pela base deprimida daquele mês,
devido às medidas de restrições de circulação, como forma de
combate à Covid-19. No Espírito Santo, as vendas acumuladas
no ano cresceram 9,8% no varejo e 20,4% no varejo ampliado,
percentuais superiores à média nacional. Em 12 meses, o maior
volume de venda de tecidos, vestuários e calçados (20,6%) puxou
o crescimento do varejo capixaba (8,7%), enquanto os materiais
de construção (70,9%) alavancaram o varejista ampliado (11,5%).



Na quarta-feira (09), o IBGE divulgou a Pesquisa Industrial
Mensal – Produção Física (PIM-PF) regional. No acumulado em
12 meses, a produção industrial do Espírito Santo caiu -9,2%,
enquanto o Brasil cresceu 1,1%. No entanto, essa queda
evidencia uma tendência de suavização das perdas produtivas
nessa base de comparação. Na passagem de março para abril, a
produção capixaba cresceu 0,9%, valor superior à média nacional
(-1,3%)4.



Focus – Expectativas de mercado – 04 de junho de 2021
Comportamento das
últimas 4 semanas

Mediana das
Expectativas de
Mercado (2021)

Indicador

PIB (% de crescimento)

4,36

Produção industrial
(% de crescimento)

6,10

IPCA (%)

5,51

Selic (% a.a.)

5,75

Câmbio (R$/US$)

5,30

07/05

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes

Variação (%) do IGP-DI – maio de 2021
Indicadores

No mês

Acumulado em 12 meses

3,40

36,53

IPA-DI

4,20

49,59

IPC-DI

0,81

7,98

INCC-DI

2,22

15,26

IGP-DI

Fonte: FGV | Elaboração: Ideies/Findes

Variação (%) do volume de vendas do comércio, abril de 2021
Localidades

Abr. 2021/
Abr. 2021/
Mar.
Abr. 2020
2021*

Acumulado
no ano

Acumulado
em 12 meses

Comércio varejista
Brasil
Espírito Santo

1,8

23,8

4,5

3,6

0

27,6

9,8

8,7

Comércio varejista ampliado
Brasil

3,8

41,0

9,2

3,5

Espírito Santo

0,4

58,5

20,4

11,5

(*) com ajuste sazonal
Fonte: PMC/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes

Variação (%) acumulada da produção industrial em 12 meses
1,1
-2,9

-5,4 -5,6 -5,7 -5,7

-5,5 -5,5 -5,2

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

-16,9 -18,0

-18,3
-19,6 -19,6 -19,5 -19,4

Brasil

-16,6

-13,1 -13,7 -12,7
-14,4

Espírito Santo

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/30822-pib-cresce-1-2-no-1-trimestre-de-2021
Primeira vez, neste ano, que o valor é superior limite máximo de 5,25% da meta de inflação.
3
Veja mais em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/02/pib-forte-e-crise-hidrica-reduzem-espaco-para-selic-abaixo-de-6.ghtml
4
Veja mais sobre o desempenho da indústria capixaba em abril na Nota Conjuntural elaborada pelo Ideies em: https://bit.ly/3g6tLgQ
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Legenda: ↑ alta → estabilidade ↓ queda

Fonte: PIM-PF/ IBGE | Elaboração: Ideies/Findes
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Também na quarta-feira (09), o IBGE divulgou os resultados
do Índices de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) para maio.
A inflação medida pelo índice fechou o mês em 0,83%, maior
valor para maio desde 1996 (1,22%). O maior impacto positivo
do IPCA para o Brasil foi decorrente do aumento de 1,78% no
grupo Habitação, influenciado pela energia elétrica (5,37%). O
grupo de Transportes (1,78%) também exerceu importante
impacto na variação dos preços de maio. No acumulado do
ano, os preços aumentaram 3,22% e em 12 meses 8,06%. Na
Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), o IPCA
registrou 0,74% em maio. Os grupos que mais influenciaram
no resultado foram Habitação (1,32%) e Artigos de Residência
(1,62%).
Já na quinta-feira (10), o IBGE informou os resultados do
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de
maio. De acordo com o relatório, no mês, a estimativa da
produção de cereais, leguminosas e oleaginosas caiu -0,6%
em relação a abril. No entanto, para o ano, a expectativa é de
que a produção feche em 262,8 milhões de toneladas,
quantidade 3,4% superior a produzida em 2020 e a maior da
série histórica. O arroz aumentou 2,4% em relação ao mês de
abril. Esse crescimento será importante para abastecer o
mercado interno e um possível fator de equilíbrio do preço. A
falta de chuva e o atraso na colheita da soja foram os
principais fatores de redução da expectativa de produção de
milho no ano, que caiu -3,9% em relação a 2020 e pode
impactar no preço das proteínas animais5.
Na sexta-feira (11), o IBGE divulgou a Pesquisa Mensal de
Serviço (PMS). No acumulado do ano até abril, o volume de
serviços aumentou 3,7% no Brasil de 3,3% no Espírito Santo. A
nível nacional, o maior impacto positivo veio dos transportes,
serviços auxiliares ao transporte e correio (7,7%), puxado pelo
aumento da demanda por serviços de transporte rodoviário
de cargas; gestão de portos e terminais; logística de
transportes; ferroviário de cargas e transporte dutoviário. Pelo
lado negativo, a pressão foi pelos serviços prestados às
famílias (-15,3%), com queda na prestação de serviços de
restaurantes; hotéis; bufê e outros serviços de comida
preparada; e atividades de condicionamento físico. No estado,
as maiores pressões também foram exercidas por esses
setores, com o primeiro crescendo 7,6% e o segundo caindo 7,6%, no acumulado do ano.

Indicadores do IPCA – março 2021
Variação (%)

No mês

Acumulado no
ano

Acumulado em
12 meses

Brasil

0,83

3,22

8,06

Espírito Santo

0,74

3,7

8,84

Alimentação e
Bebidas

1,20

0,47

12,83

Habitação

1,32

1,37

9,88

Transportes

0,26

8,82

14,53

Fonte: IPCA/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA),
maio de 2021
Estimativa 2021
(milhões de
toneladas)

Indicadores

Variação (%) em
relação à safra
2020

Safra de grãos, cereais e
leguminosas

262,8

3,4

Algodão herbáceo (em
caroço)

5,7

-19,7

Arroz (em casca)

11,4

2,8

Feijão (em grão)

2,9

-2,5

Milho (em grão)

99,2

-3,9

132,9

9,4

Soja (em grão)
Fonte: LSPA/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes

Variação (%) acumulada dos serviços no ano por atividade
Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio

7,6
7,7

Total de Serviços

3,3
3,7

0,2
5,8

Serviços de informação e comunicação

Serviços profissionais, administrativos e
complementares

-0,2
0,2

-1,9

Outros serviços

Serviços prestados às famílias

5,2

-7,6
-15,3

Espírito Santo

Brasil

Fonte: PMS/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes
4

Veja mais em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/06/01/frango-porco-e-ovo-por-que-os-precos-dessas-proteinas-podem-subirmais.ghtml

