
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento Semanal 

Núcleo Técnico de Macroeconomia 
Novembro | 2021 

  



 

1 
 

Sumário 

Atividade Econômica ......................................................................................................... 2 

PMC ................................................................................................................................................... 2 

PMS ................................................................................................................................................... 3 

IBC-Br ............................................................................................................................................... 4 

Economia Internacional .................................................................................................... 6 

Estados Unidos ............................................................................................................................. 6 

Atividade econômica ainda resiliente no início do 4T de 2021 ........................................... 6 

Taxa de juros e atuação do Federal Reserve ............................................................................... 6 

China e Europa .............................................................................................................................. 7 

Atividade econômica na China surpreende positivamente .................................................. 7 

PIB da Zona do euro e discussões acerca das taxas de juros ............................................... 7 

Contas Externas .................................................................................................................. 9 

Dólar ................................................................................................................................................. 9 

Balança Comercial .................................................................................................................... 10 

Inflação ............................................................................................................................... 11 

IGP-10 ........................................................................................................................................... 11 

Análise Desagregada ......................................................................................................................... 11 

 

  



 

2 
 

 

Atividade Econômica 

PMC 

De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio, a PMC, divulgada pelo 

IBGE mensalmente, as vendas do comércio varejista caíram 1,3% de agosto para 

setembro. Assim, esta se configura como a segunda queda seguida do índice, 

após o resultado de -4,3% de julho para agosto. Para esta volatilidade, o gerente 

da pesquisa explica que é típica de um cenário de reestruturação econômica, que 

ocorre após a crise do COVID-19. 

Ainda, pode-se ressaltar que a inflação, que está em 10,67% no acumulado 

do IPCA-15 dos últimos 12 meses, é um dos maiores drivers para a queda das 

vendas do comércio varejista. Isso porque, a renda média brasileira não está 

acompanhando as altas dos preços dos produtos. 

Por fim, no que tange o setor de atividades que resultaram na queda da 

pesquisa, ressalta equipamentos e material para escritório (-3,6%), informática e 

comunicação (-3,6%), móveis e eletrodomésticos (-3,5%) e combustíveis e 

lubrificantes (-2,6%).  Apesar de uma menor queda, o setor de atividade que mais 

pesou no resultado de setembro foi o de supermercados, hipermercados, 

produtos alimentícios, bebidas e fumos, que caiu 1,1%. 

Conclusivamente, a pesquisa, que tem como objetivo acompanhar a 

evolução conjuntural do comércio varejista, aponta a instabilidade da atividade 

econômica brasileira. Isso porque, com drivers de inflação e perda de renda pelos 

brasileiros, a queda do volume de vendas no varejo reflete a estagnação 

econômica vivida em 2021. 
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PMS 

A Pesquisa Mensal de Serviços mostrou uma queda de 0,6% no volume de 

serviços.  É o primeiro resultado de queda em cinco meses, após ter registrado 

um aumento de 6,2% no acumulado entre abril e agosto. No ano, o indicador 

acumula 11,4%, enquanto em 12 meses, 6,8%. Com estes resultados, o setor de 

serviços está apenas 3,7% maior do que o valor reportado antes do início da 

pandemia, em fevereiro de 2020.  O resultado caminha junto com a desaceleração 

vista no IBC-Br e na PMC. Assim, pode ser entendido como uma consequ6encia 

do atual panorama de alta de inflação, taxa de juros e desemprego. 

 Olhando para os setores, apenas uma das cinco atividades teve um 

resultado positivo em relação ao mês anterior: serviços prestados à famílias 

(1,3%).  O aumento é puxado principalmente por conta do avanço na vacinação e 

na reabertura da economia. No entanto, cabe destacar que este setor ainda está 

16,2% abaixo do seu patamar pré-pandemia. Enquanto isso, os demais 

registraram quedas, com a maior sendo em outros serviços (-4,7%) e Transportes 

(-1,9%). Acreditamos que a queda nos serviços dentro do setor de transportes 

tenha caído principalmente por conta do aumento no preço da gasolina, que tem 

subido mais de 30% no último ano e no preço das passagens aéreas, cujos preços 

aumentaram 28,19% no mês de setembro. 

 Também tiveram queda os serviços de informação e comunicação (-0,9%) 

e serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%). O IBGE 
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ressalta que o aumento da taxa de juros está diretamente relacionado com a 

queda no volume no setor de serviços, especialmente no que tange serviços 

financeiros. Isso ocorre porque com o encarecimento do crédito, os cidadãos 

voltaram para a poupança.  

 
 

Gráfico 1: PMS desde fevereiro de 2020 

 

 

IBC-Br 

O resultado de setembro do IBC-Br foi de uma queda de 0,27%, ante uma 

queda de 0,29% em agosto, dessazonalizada. No terceiro trimestre de 2021, o 

indicador mostrou uma queda de 0, 14% e no acumulado de 12 meses, o IBC-Br 

subiu 4,22%. Os números indicam que em relação ao ano passado houve um 

aumento na atividade econômica e na produtividade no país, no entanto, no curto 

prazo e na conjuntura atual, a economia está sofrendo os efeitos da inflação, crise 

hídrica e gargalos nas cadeias de suprimentos internacionais. 

No mês de setembro, especificamente, o Banco Central afirma que o 

resultado foi afetado pelas quedas de produção industrial (-0,4%), vendas do 
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varejo restrito (-1,3%) e prestação de serviços (-0,6%).  Ainda, apesar do país estar 

vendo uma tendência de queda na taxa de desemprego, a maioria das vagas são 

de menor qualidade e com menores salários, o que também contribui 

negativamente para o indicador, especialmente dentro do atual quadro 

inflacionário.  

Com este resultado, a expectativa é de um crescimento nulo do PIB para o 

terceiro trimestre. Ainda, o resultado caminha a favor das previsões de 

crescimento pífio no ano de 2022, conforme projetado no Relatório Focus.  Com 

a alta da inflação e das taxas de juros, o crédito está caro e a renda está menor. 

Logo, tudo indica que não teremos surpresas na atividade econômica tão cedo.  

 

 
Gráfico 2: IBC-Br desde janeiro de 2020 Dessazonalizado 
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Economia Internacional 

Estados Unidos 

Atividade econômica ainda resiliente no início do 4T de 2021 

De acordo com as divulgações oficiais do Escritório de Estatísticas dos 

Estados Unidos, as vendas do varejo cresceram 1,7% em outubro em relação ao 

último mês, totalizando US$ 638,2 bilhões e superando as expectativas projetadas 

de 1,3%. Assim, o País alcançou o ritmo mais elevado de crescimento do varejo 

em sete meses, quando o governo Biden forneceu bilhões de dólares às famílias 

para estimular o consumo. De acordo com o Sam Bullard, economista sênior do 

Wells Fargo: “O suprimento limitado e os varejistas encorajando os 

consumidores a começar a temporada de compras mais cedo sugerem que 

alguns gastos provavelmente foram antecipados.”, o que justificaria a atividade 

econômica ainda forte. Por outro lado, a produção industrial avançou 1,6%, após 

apresentar queda de -1,3% em setembro, e foi fortalecida pelo aumento da 

capacidade produtiva do setor frente a necessidade de recomposição dos 

estoques.  

 

Taxa de juros e atuação do Federal Reserve 

No que tange a atuação do FED, os dados de inflação ao consumidor, que 

evidenciaram uma elevação em 0,9% no mês de outubro pressionam as 

expectativas para elevação dos juros, ainda que 4ª onda de Covid possa limitar. 

Alan Blinder, ex-vice-presidente do conselho do Fed, afirmou em entrevista que 

o risco de que uma nova onda da covid-19 nos EUA, assim como está ocorrendo 

na Europa, limite a atuação da autoridade monetária. De acordo com Blinder, os 

Estados Unidos estaria enfretando, atualmente, o dilema da estagflação, pois não 

há nada que os bancos centrais possam fazer para combater o choque na oferta 
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provocado pelo coronavírus, e caso o Fed suba os juros quando a atividade 

econômica estiver em baixa devido a covid, os impactos econômicos serão fortes. 

China e Europa 

Atividade econômica na China surpreende positivamente  

As divulgações acerca da atividade econômica referentes ao mês de 

outubro da China superaram expectativas e apresentaram bons resultados, 

apesar dos obstáculos trazidos por novos surtos de covid-19, aumento da 

inflação, desaceleração do mercado imobiliário e falta de energia. Assim, embora 

a expectativa seja de desaceleração da economia chinesa, o setor de varejo 

cresceu 4,9% em outubro na base anual, superando o crescimento de 4,4% 

registrado em setembro e a projeção de 3,5% esperada. Não obstante, a 

produção industrial cresceu 3,5% em outubro em relação ao mesmo mês do ano 

anterior, acelerando em relação à expansão de 3,1% de setembro, segundo os 

dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China nesta 

segunda-feira em Pequim. Em partes, as altas estão relacionadas a eliminação das 

restrições de isolamento, passíveis de reversão devido a retomada do número de 

casos. Entretanto, os dados mais robustos inferem que mesmo em meio a 

desaceleração, economia chinesa segue em patamar elevado.  

 

PIB da Zona do euro e discussões acerca das taxas de juros 

O PIB (Produto Interno Bruto) da zona do euro cresceu 2,2% no terceiro 

trimestre de 2021, em comparação ao trimestre anterior, segundo dados 

divulgados na terça-feira (16) pelo Eurostat, o escritório de estatísticas da União 

Europeia (UE), confirmando os dados da primeira leitura divulgada no final de 

outubro. Dessa forma, apesar da desaceleração do ritmo de crescimento, a 

atividade do bloco segue robusta e apresentando dados positivos. Todavia, as 

pressões inflacionárias somadas a possíveis novas medidas de isolamento social, 

com o forte aumento do número de casos e mortes por covid-19 em países 

europeus pode resultar em dados menos otimistas nas próximas divulgações. 

Ademais, em relação a subida da taxa de juros, Christine Lagarde, presidente da 

BCE, considera improvável que condições para tal sejam atingidas em 2022, ao 
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passo que Andrew Bailey (BOE), preocupado com a inflação, inferiu que  liftoff  a 

ser discutido na reunião de dezembro dependerá dos dados do trabalho. 
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Contas Externas 

Dólar 

Em relação ao dólar, podemos destacar as recentes altas consecutivas da moeda 

frente ao real brasileiro. Alta essa que pode ser explicada tanto pela pressão 

externa quanto doméstica.  

 

 
Gráfico 3: Cotação do Dólar em relação ao Real desde janeiro de 2020 

 

Em certa medida, a alta do dólar nas duas últimas semanas reflete uma pressão 

do cenário externo. A moeda norte-americana apresentou alta frente aos 

mercados emergentes e, em especial, com a lira turca, que lida com problemas de 

credibilidade. 

 

Já de ponto de vista doméstico, a desvalorização reflete as preocupações do 

mercado com o risco fiscal, com um enfoque para a PEC dos Precatórios que 

enfrenta dificuldades para ser aprovada no Senado e demandará novos ajustes 

na proposta. Ainda, uma pressão adicional decorre da conta corrente, haja vista a 

queda dos preços do minério de ferro e desaceleração da economia mundial que 

afetam a balança comercial. 
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Balança Comercial 

 

A divulgação semanal do balanço comercial expos um aumento nas importações 

e exportações na 2ª semana de novembro. De acordo com os resultados, houve 

um superávit de US$ 0,278 bilhões e corrente de comércio de US$ 11,338 bilhões. 

 

Explorando melhor o resultado, as exportações atingiram o valor de US$ 5,808 

bilhões, ante US$ 4,199 bilhões na 1ª semana, enquanto as importações 

totalizaram US$ 5,530 bilhões, ante US$ 4,258 bilhões na 1ª semana do mês. O 

saldo ficou em US$ 0,278 bilhões, frente o déficit de US$ 0,059 bilhões da semana 

anterior. 

 

Olhando para a comparação anual, o resultado é positivo para o país. Desde a 

segunda semana de novembro de 2020, houve um crescimento de 44,2% das 

importações e 67,7% das exportações ante mesmo período do ano passado. Isso 

deixa explicito não só a retomada econômica, mas as consequências do dólar em 

alta, o que torna os produtos brasileiros mais baratos aos estrangeiros.  

 

Ainda referente à mesma base de comparação, vale estudar a variação absoluta 

por setor. A indústria de transformação exportou US$ 288,3 milhões a mais do 

que novembro de 2020 e importou US$ 361,5 milhões a mais – resultado puxado 

pelo aumento de US$ 70,38 milhões (+266,2%) da Soja exportada.  

 

Na mesma linha, a agropecuária e a indústria extrativista viram as exportações 

variarem positivamente em US$ 65,1 milhões e US$ 27,2 milhões, 

respectivamente, e as importações em US$ 64 milhões e US$ 42,3 milhões – 

resultado sustentado pelo aumento de US$ 60,17 milhões (+19.209,7%) do item 

laminados planos de ferro ou aço. 
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Inflação 

IGP-10 

O IGP-10 referente ao mês de novembro, que cobre de 11/10/2021 até 

10/11/2021 foi divulgado pela FGV esta semana, apresentando alta de 1,19% em 

relação ao mês anterior. Tal aumento representa mudança de 1,5 p.p. dada a 

queda de 0,31% observada em outubro, representando a volta da aceleração do 

índice.  

 

Assim, em novembro o índice acumula alta de 17,47% nos últimos onze meses, 

enquanto no acumulado de 12 meses, atinge 19,78%. Portanto, é possível 

consolidar  

 

Período Taxa 

Novembro/2021 1,19% 

Outubro/2021 -0,31% 

Novembro/2020 3,51% 

Acumulado no ano 17,47% 

Acumulado em 12 meses 19,78% 

   

Análise Desagregada 

 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 1,31% em novembro, tendo 

destaque o subgrupo de combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de 0,94% 

para 8,48%.  

 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou variação de 0,79% em 

novembro, uma desaceleração em relação ao mês anterior, principalmente 
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devido à Educação, Leitura e Recreação (3,50% para 0,05%), Habitação (1,67% 

para 0,36%), Alimentação (1,30% para 0,81%) e Comunicação (0,35% para 0,33%). 

 

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,95% em novembro. Dos 

três grupos que compõem o índice se destaca o de Materiais e Equipamentos 

(variando de 0,82% para 2,00%), enquanto os demais são: Serviços (variando de 

0,42% para 0,49%) e Mão de Obra (variando de 0,29% para 0,10%).   
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