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1 Energia é composta por petróleo brent, gás natural e carvão; metal é composto por alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata; Agropecuária é 

composto por carne de boi, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz, carne de porco, suco de laranja e cacau. 
2 Veja mais em: https://valor.globo.com/impresso/noticia/2022/01/06/depois-de-recuperacao-em-2021-pib-pode-estagnar.ghtml  
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 Na segunda-feira (03), o Banco Central do Brasil (BCB) 

divulgou o Boletim Focus. As instituições participantes da 

pesquisa reduziram as projeções de crescimento para a 

economia brasileira de 4,51% para 4,50%, nessa semana. 

Essa é a 12ª diminuição consecutiva das estimativas dos 

analistas para o PIB de 2021. Para a inflação, o mercado 

revisou novamente para baixo o IPCA no acumulado do ano 

passado para 10,01%, valor inferior aos 10,02% previstos na 

semana anterior. No início de dezembro, o Comitê de 

Política Monetária definiu a taxa Selic de 2021, ficando no 

patamar de 9,25% a.a. e sinalizou aumento de 1,5 p.p. na 

reunião no mês de fevereiro de 2022. A projeção de fim de 

período para o câmbio encerrou 2021 em R$/US$ 5,63.  

 
 Ainda sobre o Boletim Focus, na previsão dessa semana dos 

analistas, o PIB nacional deve registrar uma taxa de 0,36% 

em 2022, apontando uma estabilidade da economia 

brasileira. Esse valor está 0,06 p.p. abaixo da expectativa da 

semana passada (0,42%). Há quatro semanas, o mercado 

esperava que a economia fosse crescer 0,51%, sinalizando 

que as expectativas se deterioraram ao longo do último mês. 

Para a taxa Selic, que é apontada como uma das principais 

causas da estagnação da economia2, o mercado espera que 

finalize 2022 em 11,50% a.a. A mediana das expectativas 

aponta que a inflação deste ano deve ficar em 5,03%, 

patamar superior ao teto da meta (5,0%) estabelecida pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN). Para o câmbio, a 

projeção do mercado é de que a taxa termine o ano de 2022 

em R$/US$ 5,60, mesmo patamar esperado na semana 

anterior.       

 
 Na quarta-feira (05), o Banco Central também lançou os 

resultados para o Índice de Commodities do Brasil (IC-Br) 

referente ao mês de dezembro. Na comparação com 

novembro, o indicador registrou recuo de -0,71%, puxado 

pelas cotações dos produtos de energia1 (-7,72%). No 

acumulado de 2021, o índice geral aumentou 50,72%, 

passando de uma cotação média de R$ 291,18 em janeiro 

para R$ 396,96 em dezembro. As commodities de energia 

foram as que mais contribuíram para o resultado do índice 

ao longo do ano, uma vez que cresceram 73,89%. Os 

produtos de metal e agropecuária tiveram altas respectivas 

de 48,50% e 45,23%.  

 

 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 03 de janeiro de 2022

 
Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Índice de commodities – Brasil (IC-Br) – Cotação em R$ (média 

mensal – Dez/2005 = 100) 

 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Findes/Ideies. 

 

 

Índice de commodities – Brasil - Variação (%), dezembro de 2021 

  
Dez. 2021/Nov. 

2021 

Acumulado 

no ano 

Acumulado em 

12 meses 

Composto -0,71 50,72 50,72 

Agropecuária 0,65 45,23 45,23 

Energia -7,72 73,89 73,89 

Metal  2,30 48,50 48,50 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Findes/Ideies. 
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 Na quinta-feira (06), o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgou os resultados de novembro da 

Produção Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) do 

Brasil. Frente a outubro, a produção da indústria caiu -0,2% 

e marcou o sexto resultado negativo seguido nessa base de 

comparação. Dos onze resultados divulgados em 2021, a 

indústria nacional registrou crescimento na base mensal em 

apenas dois meses (janeiro e maio). Entre as razões para a 

perda de dinamismo da indústria brasileira estão a escassez 

de insumos, que encarecem a produção; a elevação dos 

juros; e baixa demanda, impactada pela inflação e 

desemprego elevados.  

 

 

 Ainda sobre os resultados da PIM-PF, no acumulado até 

novembro de 2021, a indústria apresentou desempenho 

positivo (4,7%), principalmente influenciada pelas atividades 

de veículos automotores, reboques e carrocerias (23,2%), 

máquinas e equipamentos (26,8%) e metalurgia (18,4%).  No 

acumulado em 12 meses, a produção industrial cresceu 

5,0%, apesar de mostrar uma reversão na tendência de 

crescimento nessa base de comparação, puxada pelo bom 

desempenho dos bens de capital (31,1%). Com os resultados 

de novembro, a indústria brasileira se encontra -4,3% abaixo 

do patamar de antes da pandemia (fev/20). Os resultados 

para o Espírito Santo serão divulgados na publicação 

regional, no dia 12/01.   

 
 Também na quinta-feira (06), a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) publicou o Índice Geral de Preços – Disponibilidade 

Interna (IGP-DI). No mês de dezembro, a inflação medida 

pelo IGP-DI registrou aceleração de 1,25%. O avanço nos 

preços do minério de ferro (17,62%), bovinos (8,33%) e café 

(9,16%) exerceram as maiores influências na aceleração da 

inflação ao produtor (1,54%). Em contrapartida, houve uma 

desaceleração nos preços ao consumidor (0,57%) e na 

construção civil (0,35%). Com esse resultado, o IGP-DI 

acumulou alta de 17,74% em 2021. A inflação ao produtor 

chegou a 20,64% no ano passado. Para o consumidor, a 

variação do IPC atingiu o patamar de 9,34% no acumulado 

de janeiro a dezembro, pressionada pelos itens de 

transporte (18,51%) e habitação (10,20%).  Na construção 

civil, a inflação atingiu o patamar de 13,85% em 2021, sendo 

influenciada pelos preços dos materiais, equipamentos e 

serviços (21,27%).  

 

 

 

Indústria geral, Brasil – Variação (%) mensal* e acumulada em 12 

meses, novembro de 2021 

 
(*) Com ajuste sazonal. 

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

 

 

Indústria geral, Brasil – Variação (%), novembro de 2021 

Categorias 

econômicas 

Nov. 2021/ 

Out. 2021* 

Nov. 2021/ 

Nov. 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Indústria Geral -0,2 -4,4 4,7 5,0 

Bens de Capital -3,0 5,0 30,7 31,1 

Bens 

Intermediários 
0,0 -2,7 4,0 4,3 

Bens de 

Consumo 
0,1 -9,5 0,9 1,1 

   Duráveis 0,5 -21,0 3,8 4,6 

   Semiduráveis e 

não Duráveis 
0,0 -6,3 0,2 0,3 

(*) Com ajuste sazonal. Fonte: IBGE / PIM-PF| Elaboração: Ideies/ Findes 

 

 

 

Variação (%) do índice geral de preços – disponibilidade interna 

(IGP-DI) – dezembro de 2021 

Indicadores No mês Acumulado em 12 meses 

IGP-DI 1,25 17,74 

    IPA-DI 1,54 20,64 

    IPC-DI 0,57 9,34 

    INCC-DI 0,35 13,85 

Fonte: FGV / IGP-DI | Elaboração: Ideies / Findes 
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