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 Nessa segunda-feira (18), o Banco Central do Brasil (BCB) 

divulgou o Boletim Focus. Os analistas do mercado 

reduziram as projeções de crescimento para a economia 

brasileira, que saiu de 5,04 para 5,01% esta semana. Para a 

inflação, a mediana das expectativas aponta para um IPCA 

de 8,69% este ano, ante a 8,59% na semana anterior. Essa 

é a 28º projeção consecutiva de avanço da inflação, que 

tem se aproximado da casa de dois dígitos. Com apenas 

mais duas reuniões do Comitê de Política Monetária 

(Copom) neste ano, as expectativas dos analistas 

continuaram apontando a Selic de 2021 terminar no 

patamar de 8,25% a.a. Para o câmbio, o mercado manteve 

a estimativa da semana anterior para a cotação no final 

deste ano em R$/US$ 5,25.  

 

 Também na segunda (18), o BCB publicou os resultados do 

Índice de Atividade Econômica Regional, com os dados do 

Espírito Santo (IBCR-ES), referente ao mês de agosto. Na 

passagem de julho para agosto, o indicador de atividade 

econômica estadual variou -0,04%, apontando uma 

estabilidade na economia capixaba, enquanto caiu -0,15% 

no país. No acumulado do ano, a economia do Espírito 

Santo acelerou 6,1%, em face da recuperação dos 

principais setores econômicos regionais. De acordo com 

os dados regionais publicados pelo IBGE, a indústria 

capixaba avançou 10,3% no período, enquanto o comércio 

varejista e o setor de serviços cresceram, respectivamente, 

10,2% e 10,3%. No Brasil, a atividade econômica acumulou 

crescimento de 6,41% no período.   

 

 Na terça-feira (19), foi publicado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) o RREO em Foco: Estados e DF, do 

4º bimestre de 2021. No relatório, a secretaria traz em 

destaque o Espírito Santo como o estado que teve o maior 

percentual de investimentos em relação à Receita Total, 

entre os 27 entes federados. No acumulado do ano até 

agosto, o estado utilizou 10,0% do total da receita estadual 

para realizar investimentos. Ademais, o Espírito Santo foi o 

ente que menos comprometeu a sua receita com o 

pagamento de pessoal e encargos sociais no país, 

utilizando 43,0% dos recursos estaduais para essa 

finalidade. Outro importante indicador divulgado foi a 

dívida consolidada. Até agosto, o montante da dívida 

estadual reduziu -2,4% em relação ao acumulado até 

dezembro de 2020, passando de R$ 7,4 bilhões para R$ 7,2 

bilhões.   

 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 15 de outubro de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Índice de Atividade Econômica Regional* – Espírito Santo, agosto 

de 2021 

 

(*) Com ajuste sazonal.  

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 
Composição das despesas em relação à Receita Total – Seleção 

dos 10 estados com menor gasto com Pessoal e Encargos Sociais 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional | Elaboração: Ideies / Findes. 
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IPCA (%) 8,59
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 Ainda na terça (19), a Vale S.A. divulgou o Relatório 

Trimestral da empresa, referente aos resultados da 

produção do 3º trimestre de 2021. Na passagem do 2º para 

o 3º trimestre deste ano, a produção total de pelotas de 

minério pela empresa aumentou 9,9% no estado. No 

entanto, no acumulado até setembro, a produção caiu -

12,1%. Nos primeiros 9 meses de 2020, a Vale tinha 

produzido 13,5 milhões de toneladas métricas de pelotas 

de minério. No mesmo período deste ano, foram 

produzidos 11,9 Mt. A queda no período foi pressionada 

pela menor produção das usinas de Tubarão 4 (-91,0%) e 

na Tubarão 5 e 6 (-10,8%).   

 

 Na quarta-feira (20), a Instituição Fiscal Independente (IFI) 

apresentou o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) 

de outubro. Para o PIB, o RAF trouxe uma previsão de 

desaceleração da economia no cenário base, passando de 

um crescimento de 4,91% este ano, para 1,72% em 2022. 

Essa projeção incorpora os efeitos contracionistas sobre a 

demanda da economia, causados pela expectativa da Selic 

subir para patamar de 8,25% neste ano e de 8,50% no ano 

que vem. Para a inflação, o cenário é de não cumprimento 

da meta estabelecida tanto neste ano (3,75%), quanto no 

ano seguinte (3,5%), uma vez que o IPCA projetado pela IFI 

é de 8,74% no final de 2021 e 4,02% em 2022. No âmbito 

fiscal, o RAF desse mês destacou as incertezas a respeito 

dos gastos primários do governo central para o ano que 

vem. Com uma despesa de R$ 89,1 bilhões com precatórios 

e sentenças judiciais previstos no Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) em 2022 e a criação do Auxílio 

Brasil¹, o governo federal ainda não divulgou o plano de 

encaixar esses gastos dentro da regra do teto de gastos. 

 

 Na sexta-feira (22), o Ideies/Findes divulgou o Índice de 

Confiança do Empresário Industrial para o Espírito Santo 

(ICEI-ES) referente a outubro, que atingiu 58,1 pontos. Com 

isso, o indicador se localiza a 8,1 pontos acima da linha 

divisória dos 50 pontos, indicando confiança. O aumento 

de 1,2 ponto do ICEI-ES na passagem de setembro a 

outubro foi puxado pelo o índice de expectativas para os 

próximos meses, que subiu 1,8 ponto, indicando que há 

um otimismo mais disseminado entre os industriais 

capixabas para o futuro próximo. No Brasil, o ICEI-BR foi 

divulgado na semana anterior e a confiança do empresário 

industrial no país ficou relativamente estável em outubro, 

saindo de 58,0 pontos para 57,8 pontos. 
 

 

 

Produção de pelotas de minério de ferro da Vale – Espírito Santo, 3º 

trimestre 

Usinas de Pelotização 

Produção em mil toneladas 

métricas  

3T21 9M21 9M20 

Total no ES 4.357 11.930 13.576 

Itabrasco (Tubarão 3) 972 2.297 2.164 

Hispanobrás (Tubarão 4) - 169 1.855 

Nibrasco (Tubarão 5 e 6) 1.069 2.742 3.074 

Kobrasco (Tubarão 7) 826 2.236 2.200 

Tubarão 8 1.490 4.486 4.283 
Fonte: Vale S.A./ Relatório Trimestral | Elaboração: Findes/Ideies. 

 

 

Projeções da Instituição Fiscal Independente – Cenário base, outubro 

de 2021 

Indicador 2021 2022 2023 

PIB - Taxa de variação real (%) 4,91 1,72 2,15 

IPCA (%) 8,74 4,02 3,26 

Ocupação - crescimento (%) 3,00 1,51 1,45 

Juros reais (%) 4,79 3,66 3,54 

Selic 8,25 8,50 6,50 

Dívida Bruta do Governo Geral (% do PIB) 83,30 84,80 85,90 

Resultado Primário do Setor Público 

Consolidado (% do PIB) 
-0,88 -0,40 -0,54 

Fonte: Instituição Fiscal Independente/Relatório de Acompanhamento Fiscal | Elaboração: 

Ideies / Findes. 

 

 

 

Índice de Confiança do Empresário Industrial, outubro de 2021 

 

 

Fonte: CNI e Ideies/Findes | Elaboração: Ideies/Findes. 
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1 O programa foi criado a partir da Medida Provisória nº 1.061, de 2021.  
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