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 Nessa segunda, dia 21 de junho, o Banco Central do Brasil 

(BCB) divulgou o Boletim Focus. Pela 9º semana consecutiva, 

as expectativas para o PIB de 2021 aumentaram, chegando à 

5,00%. Também com projeções de crescimento pela 11º 

semana seguida, o IPCA teve mais uma elevação, indo a 5,93% 

e persistindo em campo superior ao teto da meta de inflação 

pela 3ª semana consecutiva. A Selic teve um reajuste positivo 

de 0,25 p.p. das expectativas, com o mercado indicando que 

o ano fechará com a taxa básica de juros no patamar de 

6,50%. Para a produção industrial, em relação à semana 

anterior, houve mais um aumento das expectativas, que saiu 

de 6,11% para 6,20%. O câmbio teve a sua segunda queda 

desde o dia 14/05, e alcançou R$/US$ 5,10.  

 

 O Banco Central do Brasil lançou na quinta-feira (24) o 

Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do 2º trimestre de 2021. 

Diferentemente do Boletim Focus, que traz as projeções de 

instituições financeiras do mercado, o RTI apresenta as 

previsões do próprio Banco Central para a economia. Em 

comparação com as expectativas da instituição em março, 

houve melhora em quase todos os indicadores econômicos 

em junho. A revisão do PIB chegou a 1,0 p.p, com perspectiva 

de crescimento de 4,6% em 2021. O destaque foi a 

recuperação dos Serviços, que apresentou maior projeção de 

aumento (1,0 p.p.), em relação ao relatório de março, do que 

a Agropecuária (0,5 p.p.) e a Indústria (0,2 p.p.). De acordo 

com o BCB, o avanço da vacinação, as medidas de 

preservação do emprego1 e a continuidade do auxílio 

emergencial2 são fatores que contribuirão para o crescimento 

de 3,8% do setor de Serviços neste ano. Houve revisão 

também no saldo de crédito, que aumentou para 11,1%, ante 

os 8% do relatório anterior. Essa elevação, segundo o RTI, se 

deve ao aumento do crédito direcionado, principalmente, 

àqueles destinados ao financiamento imobiliário, crédito rural 

e o retorno do Pronampe3. Ainda que as previsões para as 

exportações e importações tenham crescido, o saldo da 

balança comercial manteve estável em US$ 70 bilhões.  

 

 Ainda sobre o RTI, de acordo com a projeção central do BCB, 

houve elevação de 0,8 p.p. na projeção para a inflação de 

2021, chegando ao patamar de 5,8%. Esse valor é superior ao 

intervalo de tolerância da meta inflacionária. Para 2022 e 

2023, o relatório trouxe uma revisão das metas de inflação 

para 3,5% e 3,25%, respectivamente. Segundo o BCB, essa 

queda está relacionada ao cenário de elevação da Selic e ao 

processo de valorização do real frente às moedas estrangeiras 

nos próximos anos.   
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Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Projeções do Relatório de Inflação do Banco Central, indicadores 

selecionados 

Indicadores (2021) 
Projeção Anterior 

(março/2021) 

Projeção Atual 

(junho/2021) 

PIB ( variação %) 3,6 4,6 

Agropecuária 2,0 2,5 

Indústria 6,4 6,6 

Serviços 2,8 3,8 

Saldo de crédito (variação %) 8,0 11,1 

Pessoas físicas 11,5 13,5 

Pessoas jurídicas 3,4 8,0 

Saldo da balança comercial 

(US$ bi) 
70 70 

Exportações 256 280 

Importações 186 210 

Fonte: Relatório de Inflação - Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Projeções de inflação – Cenário com Selic Focus e câmbio fixo1 

Ano 
Meta de 

Inflação 
RI Março RI Junho 

Diferença 

(p.p.) 

2021 3,75 5,0 5,8 0,8 

2022 3,50 3,5 3,5 0,0 

2023 3,25 3,5 3,3 -0,2 

Nota 1: A “Selic Focus” é a taxa de juros projetada pelo mercado na pesquisa Focus e 

utilizada nas projeções do BCB, enquanto “Câmbio Fixo” é o cenário em que a 

instituição considera uma meta de inflação externa fixa, para calcular as projeções para 

a taxa de câmbio futura.   

Fonte: Relatório de Inflação - Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

28/05 04/06 11/06 18/06

PIB (% de crescimento) 5,00

Produção industrial

(% de crescimento)
6,20

IPCA (%) 5,93

Selic (% a.a.) 6,50

Câmbio (R$/US$) 5,10

Indicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado (2021)

Comportamento das 

últimas 4 semanas

1 Detalhes em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1045.htm   
2 Detalhes em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1039.htm   
3 Retorno do Pronampe como um programa de apoio permanente às micro e pequenas empresas: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14161.htm  
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