
 

 

Conjuntura macro 
1 de dezembro de 2021 

A última página deste relatório contém informações importantes sobre o seu conteúdo.  
Os investidores não devem considerar este relatório como fator único ao tomarem suas decisões de investimento. 

Inflação segue pressionada no Brasil; maiores preocupações 

globais com a pandemia 

 

IPCA-15 segue pressionado, enquanto o IGP-M continua desacelerando  

O IPCA-15 de novembro registrou alta de 1,17%, abaixo da nossa projeção (1,23%) e acima da mediana das 

expectativas de mercado (1,13%). Com relação ao nosso valor projetado, destaque para variação abaixo do esperado 

no grupo de alimentação no domicílio e lanches. Alguns itens industriais, como bens de higiene pessoal, por outro 

lado, registraram resultado acima do projetado nessa leitura. No geral, a inflação segue pressionada, com as medidas 

de núcleo (que procuram captar a tendência dos preços, desconsiderando efeitos de choques temporários) ainda 

elevadas. Enquanto o núcleo de industriais apresentou forte aceleração no mês (para 1,49%, de 0,73% em outubro), 

serviços desaceleraram na comparação mensal (para 0,50%, de 0,66%). Na comparação interanual, serviços 

permaneceram praticamente estáveis em 5,5%, enquanto industriais avançaram de 7,9% para 8,7%. Nossa projeção 

para o IPCA de 2021 está em 10,1%. Esperamos alta de 5,0% no IPCA de 2022. 

Por sua vez, o resultado do IGP-M de novembro (0,02%) veio abaixo da nossa projeção (0,25%) e do esperado pelo 

mercado (0,28%). O acumulado em 12 meses desacelerou para 17,89%, ante 21,73% no mês anterior. O Índice de 

Preços no Atacado agrícola (IPA agrícola) recuou de 0,21% para -2,13% (abaixo da nossa deflação projetada de -

1,80%), acumulando alta de 13,1% em 12 meses em novembro (de 25,9% em outubro. Já o IPA industrial registrou 

alta de 0,47% (mais fraco do que a nossa projeção de 0,75%), puxado pela influência negativa do minério de ferro (de 

-8,5% para -15,2%). Em 12 meses o IPA industrial acumula alta de 23,8% (de 26,0% em outubro). Em relação aos 

demais componentes do IGP-M, o IPC registrou variação de 0,93% puxado por gasolina (7,1%) e etanol (9,2%), 

enquanto o INCC registrou alta de 0,71%, influenciado principalmente por materiais de construção (1,1%) e mão de 

obra (0,3%). 

Em novembro, as expectativas de mercado para a inflação seguiram subindo 

De acordo com o relatório Focus divulgado na última semana do mês, a mediana das expectativas para o IPCA de 

2021 atingiu 10,15% ao final de novembro, 0,98 p.p. acima do valor no início do mês. Para 2022, a mediana alcançou 

5,00% (de 4,55%) e 3,42% para 2023 (ante 3,27%), descolando da meta para o ano (3,25%). A mediana das 

expectativas para Selic 2021 seguiu em 9,25% ao longo de novembro, mas avançou 1,0 p.p. para 2022 (agora em 

11,25%) e 0,5 p.p. para 2023 (em 7,75%). O PIB, por sua vez, apresentou queda das projeções para esse ano e o 

próximo, ficando em 4,78% em 2021 (de 4,94%), 0,58% em 2022 (de 1,20%), se mantendo estável em 2,00% para 

2023. Para a taxa de câmbio, não houve mudanças para 2021 e 2022, em R$ 5,50 por dólar para ambos os anos. Já 

para 2023, a mediana das expectativas oscilou para R$ 5,35 por dólar (ante 5,25). 

A economia brasileira em novembro de 2021 

Novembro foi marcado pela continuidade dos debates em torno do arcabouço fiscal, em particular sobre as 

perspectivas de mudanças no teto de gastos para viabilizar ampliação dos gastos públicos em 2022. Neste 

contexto, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o texto-base da PEC dos precatórios. 

Na agenda econômica, os dados de inflação seguiram pressionados, com o IPCA-15 de novembro alcançando 

10,7% em 12 meses. Enquanto isso, os indicadores de atividade até setembro retrataram quedas na produção 

industrial e nas vendas no varejo, sugerindo que o setor de bens já está em contração. No fronte da pandemia, 

em meio ao avanço da vacinação, os números de novos casos e óbitos seguiram melhorando no país, mas 

globalmente a identificação de uma nova variante (Ômicron) elevou as preocupações sobre o tema. 
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Pandemia segue recuando no Brasil, mas incertezas globais aumentam diante de nova variante 

Os números relativos à Covid-19 seguem melhorando no Brasil. A média móvel de 7 dias de novos óbitos se encontra 

próxima de 230 ao dia, patamar inferior ao observado no final de outubro (cerca de 300). A tendência de novos casos 

também segue levemente melhor na margem, com a média móvel semanal se situando ao redor de 9.000 casos 

diários (ante 12.000 no final de outubro). Mas do ponto de vista global, houve um aumento das preocupações com a 

nova variante da pandemia, identificada recentemente na África do Sul. Pesquisadores indicaram que a nova cepa, 

denominada Ômicron, contém um alto número de mutações e há indícios preliminares de que essa variante seja 

altamente transmissível, mas possivelmente menos severa que versões anteriores. Ainda assim, diversos países, 

incluindo o Brasil, passaram a adotar medidas restritivas à circulação de pessoas, particularmente focadas em voos 

internacionais para países que registraram a presença da nova variante. Até o momento da publicação deste 

relatório, órgãos de saúde locais confirmaram a presença de três casos da nova variante no Brasil. 

PEC dos precatórios é aprovada na CCJ do Senado 

A Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) aprovou a proposta de emenda constitucional (PEC 23/21), que altera a 

correção do teto de gastos e trata da execução de pagamentos de precatórios. O texto aprovado trouxe como 

principal mudança a remoção dos precatórios relacionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) do teto de gastos, o que implica em um aumento de cerca de 

R$ 7 bilhões na despesa com precatórios em 2022 quando comparado com a versão aprovada na Câmara dos 

Deputados. O próximo passo da matéria é sua apreciação no plenário do Senado, o que pode acontecer em breve. 

Ainda não está claro quais partes do texto deverão voltar para a Câmara para votação final, e notícias nessa frente 

devem ser divulgadas nos próximos dias.  

Mercado de trabalho segue se recuperando entre setembro e outubro 

A criação líquida de empregos formais (Caged) foi de 253 mil em outubro, resultado em linha com a mediana das 

expectativas de mercado (265 mil). Na variação anual, o nível de empregos formais sobe 7,5% em outubro, e registra 

avanço na maior parte dos setores, somente com a agricultura apontando queda no mês.  

Também apontando continuidade da melhora no mercado de trabalho, a revisão dos dados divulgados pela pesquisa 

PNAD Contínua mostra uma recuperação mais robusta do mercado de trabalho formal até setembro, mas ainda cerca 

de 1% abaixo do patamar pré-Covid. Segundo a PNAD, a taxa de desemprego com ajuste sazonal atingiu 12,5% no 

trimestre encerrado em setembro, perto da nossa projeção de 12,2% no fim do ano. Não há grandes diferenças entre 

as taxas de desemprego da antiga e da nova PNAD porque a força de trabalho também é maior nos dados revisados. 

A taxa de participação segundo a PNAD está agora em 62,3%, apenas 0,5 p.p. abaixo do resultado pré-Covid. 

Avaliamos que os novos dados são consistentes com a retomada do PIB para os níveis anteriores à pandemia no 

início deste ano, mostrando que o mercado de trabalho também se recuperou. A desaceleração da atividade 

econômica já em curso deve impactar negativamente o mercado de trabalho adiante. Nesse contexto, projetamos a 

taxa de desemprego em 13,3% no final de 2022. 

Confiança empresarial recua em novembro 

Segundo a FGV, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 3,3 pontos em novembro, para 97,0. A queda no índice 

foi impulsionada pela piora das expectativas em relação aos próximos meses (IE-E recuou 4,5 pontos, para 95,8), e 

também pelo Índice de Situação Atual (ISA-E), que caiu 2,5 pontos, para 97,0. Do ponto de vista setorial, a confiança 

do comércio foi destaque negativo em novembro, recuando 6,2 pontos (para 88,0), sua terceira queda consecutiva, 

reforçando o cenário de desaceleração do setor no último trimestre de 2021. A confiança da indústria também teve 

forte recuo no mês, de 3,1 pontos (para 102,1), sua quarta queda consecutiva. De acordo com nota divulgada pela 

FGV, a queda no índice de confiança da indústria é resultado de diversos fatores, tais como pressões inflacionárias, 

alto desemprego e gargalos logísticos no setor. Além disso, o nível de utilização da capacidade instalada recuou 0,6 

p.p., mas permanece em patamar elevado, de 80,7%. A confiança do consumidor, por sua vez, recuou 1,4 ponto, 

para 74,9, seu menor nível desde abril de 2021. Já a confiança da construção caiu 0,8 ponto em novembro, para 95,3 

pontos. A quebra do indicador mostra que o componente de expectativas diminuiu 1,6 pontos (para 98,7), enquanto o 

índice das condições atuais permaneceu estável em 92,0. Além disso, o nível de utilização da capacidade de 
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construção aumentou 1,7 p.p., para 77,3%. Por fim, o índice de confiança de serviços recuou 2,3 pontos, após 6 

meses consecutivos de alta. 

Indicadores de atividade surpreendem para baixo em setembro 

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,3% no mês de setembro, registrando um avanço de 1,5% 

em relação ao mesmo período do ano passado. Em nossa visão, esse resultado é consistente com as quedas 

recentes observadas na produção industrial (PIM), vendas no varejo (PMC) e volume no setor de serviços (PMS), 

ambos referentes a setembro.  

Resultado primário segue robusto, com superávit de R$ 35,4 bi em outubro 

O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 35,4 bilhões em outubro, melhor que a nossa projeção 

(superávit de R$ 31,4 bilhões) e em linha com o consenso de mercado (superávit de R$ 35,0 bilhão). Para o governo 

central, houve superávit de R$ 28,2 bilhões em outubro, de acordo com a metodologia do Tesouro Nacional. 

Excluindo as medidas de receitas e despesas para enfrentar a crise, o resultado primário teria sido de superávit de R$ 

38,8 bilhões. No acumulado em 12 meses, o déficit primário do governo central recuou de 1,8% em setembro para 

1,4% do PIB em outubro (superávit de 0,2% do PIB excluindo as medidas). Esperamos déficit de R$ 115 bilhões ou 

1,3% do PIB para o governo central e de R$ 65 bilhões ou 0,7% do PIB para o setor público consolidado no ano, mas 

os dados recentes sinalizam para um déficit menor. A dívida bruta do governo geral permaneceu estável em 82,9% 

do PIB entre setembro e outubro. Já a dívida líquida recuou de 58,5% para 57,6% do PIB no mesmo período. 

Avaliamos que a melhora dos indicadores fiscais é bem-vinda, mas, dado o elevado patamar da dívida pública, é 

fundamental conciliar a pressão por novos gastos com responsabilidade fiscal.  

Déficit em conta corrente aumenta na margem  

As transações em conta corrente registraram déficit de US$ 4,5 bilhões em outubro de 2021, abaixo da nossa 

expectativa (déficit de US$ 5,0 bilhões) e do consenso do mercado (déficit de US$ 4,9 bilhões). Acumulado em 12 

meses, o déficit em conta corrente somou US$ 26,7 bilhões (1,7% do PIB) em outubro, ante US$ 23,3 bilhões em 

setembro de 2021. O aumento do déficit em conta corrente é explicado pela redução do superávit comercial na 

margem, com a queda de preços de commodities e alta das importações. Os déficits de serviços e rendas também 

aumentaram ligeiramente na margem, mas seguem em patamares historicamente baixos. Para 2021, projetamos 

saldo em conta corrente deficitário (US$ 14 bilhões, com viés do déficit ser maior). Em 2022, o déficit deve aumentar 

para US$ 23 bilhões, com uma dinâmica menos benigna do superávit comercial. 

Ativos financeiros 

Em novembro, o Ibovespa recuou 1,5% em reais e 1,1% em dólares. A taxa de câmbio depreciou 0,4%, encerrando o 

mês em 5,62 reais por dólar. O risco-país brasileiro medido pelo CDS de 5 anos avançou 11 p.b., encerrando o mês 

em 257 p.b.  

Próximos eventos 

No Senado, o mês de dezembro deve trazer o desfecho das discussões relacionadas à PEC dos Precatórios. A 

medida foi aprovada na terça-feira (30) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e espera-se que o plenário do 

Senado conclua a votação em breve. Ainda não está claro quais partes do texto poderão voltar para a Câmara dos 

Deputados para votação final, e notícias nessa frente devem ser divulgadas nos próximos dias. Outro ponto relevante 

da agenda é a MP do Auxílio Brasil, que foi aprovada pela Câmara e chega ao Senado, com prazo até o dia 7 de 

dezembro para conclusão da votação. Ainda, o recesso no Congresso deve começar no dia 23 de dezembro, 

marcando o fim das atividades legislativas de 2021. Espera-se que o tema do Orçamento da União para 2022 seja 

discutido e concluído antes do início do recesso.  
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Principais indicadores macroeconômicos 

 

 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

t/t 0,7 0,5 0,0 0,3 -2,3 -9,0 7,7 3,1 1,2 -0,1 - -

a/a 1,2 1,5 1,3 1,6 -0,3 -10,9 -3,9 -1,1 1,0 12,4 - -

Ac. 4t 1,6 1,6 1,4 1,4 1,0 -2,1 -3,4 -4,1 -3,8 1,8 - -

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2020 -0,9 -0,3 -3,8 -27,7 -21,9 -8,7 -2,6 -2,4 3,8 0,3 2,5 8,3

2021 2,4 0,3 10,5 34,9 24,2 12,0 1,2 -0,6 -3,9 - - -

2020 75,7 76,2 75,3 57,3 60,3 66,6 72,3 75,3 78,2 79,8 79,7 79,3

2021 79,9 79,1 78,3 76,7 77,8 79,4 80,1 79,7 80,2 81,3 80,7 -

2020 1,4 4,7 -1,1 -17,1 -7,3 0,6 5,5 6,2 7,2 8,4 3,5 1,3

2021 -0,3 -3,9 2,2 23,6 15,9 6,3 5,8 -4,1 -5,4 - - -

2020 1,6 0,6 -2,8 -17,3 -19,3 -12,3 -11,9 -10,0 -6,9 -7,4 -5,0 -3,1

2021 -5,0 -1,8 4,5 20,1 23,3 21,2 17,8 16,5 11,4 - - -

2020 96,4 95,8 89,6 55,4 62,4 76,3 83,8 92,0 96,6 97,6 97,1 97,4

2021 95,5 93,1 85,5 89,2 97,7 98,8 101,9 102,4 99,9 100,3 97,0 -

2020 - 100 53 62 66 73 79 87 92 90 92 89

2021 88 87 81 89 95 96 99 103 104 100 100 -

2020 11,6 11,6 11,9 12,4 12,7 13,4 13,9 14,6 14,8 14,7 14,9 15,0

2021 14,8 14,6 14,5 14,5 14,3 14,0 13,6 13,1 12,5 - - -

2020 94,1 94,1 93,0 90,2 87,5 85,0 83,8 83,6 84,1 84,9 85,6 85,9

2021 86,0 86,5 86,9 87,5 89,0 90,4 91,8 92,9 93,7 - - -

2020 67 189 -207 -861 -332 -11 131 249 314 395 415 -68

2021 260 402 184 121 281 309 317 372 314 253 - -

2020 -0,7 -0,8 -0,9 -2,2 -3,8 -6,2 -7,3 -8,3 -8,9 -9,0 -9,0 -9,4

2021 -9,4 -9,2 -8,7 -7,0 -5,4 -3,8 -2,9 -1,6 -0,6 -0,2 - -

2020 -5,9 -5,9 -6,1 -7,4 -8,7 -11,1 -11,9 -12,7 -13,5 -13,7 -13,2 -13,6

2021 -13,6 -13,4 -12,7 -10,6 -9,1 -7,3 -6,8 -5,6 -4,8 -4,7 - -

2020 74,7 75,2 76,9 78,4 80,5 83,6 84,4 86,9 88,7 89,1 88,6 88,8

2021 89,1 89,4 87,8 85,3 84,1 83,2 83,0 82,7 82,9 82,9 - -

2020 53,1 52,6 50,7 51,8 54,1 56,7 58,8 59,4 60,2 60,1 61,7 62,7

2021 61,2 61,2 60,4 59,6 59,4 60,3 59,8 59,4 58,5 57,6 - -

2020 22,9 21,9 21,1 22,0 21,4 23,6 29,8 33,5 35,6 38,7 38,6 32,4

2021 33,4 32,3 29,7 33,5 37,8 39,3 39,1 39,9 38,1 35,7 - -

2020 -3,6 -3,8 -3,8 -3,6 -3,5 -3,2 -2,6 -2,2 -2,0 -1,5 -1,5 -1,7

2021 -1,5 -1,5 -1,6 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 - -

2020 3,7 3,6 3,9 3,8 3,5 3,8 3,9 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6

2021 2,7 3,1 3,0 3,2 3,1 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 - -

2020 359 362 343 339 346 349 355 356 357 355 356 356

2021 355 356 347 351 353 352 356 370 369 368 - -

2020 -35 -39 -46 -53 -57 -57 -57 -58 -58 -58 -58 -58

2021 -70 -72 -75 -77 -76 -77 -78 -76 -77 -81 -86 -

2020 4,2 4,0 3,3 2,4 1,9 2,1 2,3 2,4 3,1 3,9 4,3 4,5

2021 4,6 5,2 6,1 6,8 8,1 8,3 9,0 9,7 10,2 10,7 - -

2020 3,1 3,1 2,9 2,5 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

2021 3,0 3,2 3,5 3,9 4,5 5,0 5,5 6,1 6,5 7,0 - -

2020 7,8 6,8 6,8 6,7 6,5 7,3 9,3 13,0 17,9 20,9 24,5 23,1

2021 25,7 28,9 31,1 32,0 37,0 35,8 33,8 31,1 24,9 21,7 17,9 -

2020 4,50 4,25 3,75 3,75 3,00 2,25 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2021 2,00 2,00 2,75 2,75 3,50 4,25 4,25 5,25 6,25 7,75 7,75 -

2020 1,0 0,6 0,1 0,1 -0,7 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,8 -0,2

2021 0,3 0,5 1,1 1,1 1,5 2,4 2,8 3,6 4,1 6,5 6,0 -

2020 4,27 4,50 5,20 5,43 5,43 5,48 5,20 5,47 5,64 5,77 5,33 5,20

2021 5,48 5,53 5,70 5,40 5,23 5,00 5,12 5,14 5,44 5,64 5,62 -

2020 16,9 20,3 33,4 37,6 37,7 42,9 38,2 32,2 35,5 44,2 26,2 28,9

2021 28,3 22,9 9,6 -0,4 -3,6 -8,7 -1,6 -6,0 -3,6 -2,2 5,4 -

2020 103 132 276 308 284 257 218 215 250 218 166 143

2021 174 191 225 192 172 165 177 176 206 247 257 -

2020 -64 -24 96 136 103 106 91 79 113 98 41 43

2021 71 59 -50 -116 -112 -92 -41 -39 -44 29 92 -

2020 113.761 104.172 73.020 80.506 87.403 95.056 102.912 99.369 94.603 93.952 108.893 119.017

2021 115.068 110.035 116.634 118.894 126.216 126.802 121.801 118.781 110.979 103.501 101.916 -

2020 16,8 9,0 -23,5 -16,4 -9,9 -5,9 1,1 -1,7 -9,7 -12,4 0,6 2,9

2021 1,1 5,6 59,7 47,7 44,4 33,4 18,4 19,5 17,3 10,2 -6,4 -

Bolsa de valores (x)

Ibovespa 

(em reais)

Pontos

Var. a/a

% a.a.

Medida de risco-país (ix)

Credit Default Swap

 (5 anos)

Pontos-base

Delta a/a 

(pontos-base)

R$/US$

Nível

Var. a/a

Taxa real ex-ante 

(PREDI360/Focus12m)

Taxa de câmbio (viii)

2020

Setor externo (v)

Saldo comercial
US$ bi, 

ac. 12m

Saldo da conta corrente

Contas públicas (iv)

Resultado primário

Resultado nominal

Dívida bruta

2021

Dívida líquida

Emprego formal 

(Caged)

Saldo m/m 

(milhares)

Vendas no varejo  restrito 

(PMC - IBGE)

Volume de serviços 

(PMS - IBGE)

Confiança do empresário

(FGV)

% a.a.

Reservas internacionais US$ bi

Estoque de swaps 

cambiais do BCB
US$ bi

Inflação (vi)

IPCA (IBGE)

Taxa Selic

2019

Investimento direto no país

Média dos núcleos IPCA

IGP-M (FGV)

Taxa de juros (vii)

População ocupada

 (PNAD Contínua)

Nível

(milhões)

Var. a/a

Atividade econômica (ii)

Produção industrial 

(PIM - IBGE)
Var. a/a

Capacidade instalada na 

indústria (NUCI - FGV)
% de utilização

Var. a/a

Pontos

(100 = neutro)

Índice Itaú de atividade 

econômica (IDAT-Atividade)

Índice

(fev/20 = 100)

Mercado de trabalho (iii)

Taxa de desemprego

 (PNAD Contínua)
%

PIB (i)

Variação (%)

% PIB

Var. a/a

Var. a/a

Var. a/a

% PIB

% PIB

% PIB

% PIB

% PIB
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Principais indicadores macroeconômicos (continuação) 

 

  

 
Pesquisa macroeconômica – Itaú  

Mario Mesquita – Economista-Chefe  

Para acessar nossas publicações e projeções visite nosso site: 

https://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas 
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integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou 
desdobramentos nele abordados. O Itaú Unibanco não possui qualquer obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e informar o respectivo leitor. 

3. As opiniões expressas neste relatório refletem única e exclusivamente as visões e opiniões pessoais do analista responsável pelo conteúdo deste material na data 
de sua divulgação e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao Itaú Unibanco, à Itaú Corretora de Valores S.A. e demais 
empresas do grupo econômico do Itaú Unibanco.  

4. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio 
consentimento por escrito do Itaú Unibanco. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório encontram-se disponíveis 
mediante solicitação. O Itaú Unibanco e/ou qualquer outra empresa de seu grupo econômico não se responsabiliza e tampouco se responsabilizará por quaisquer 
decisões, de investimento ou e outra, que forem tomadas com base nos dados aqui divulgados. 

Observação Adicional: Este material não leva em consideração os objetivos, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer cliente em particular. Os 
clientes precisam obter aconselhamento financeiro, legal, contábil, econômico, de crédito e de mercado individualmente, com base em seus objetivos e características 
pessoais antes de tomar qualquer decisão fundamentada na informação aqui contida. Ao acessar este material, você declara e confirma que compreende os riscos 
relativos aos mercados abordados neste relatório e às leis em sua jurisdição referentes a provisão e venda de produtos de serviço financeiro. Você reconhece que 
este material contém informações proprietárias e concorda em manter esta informação somente para seu uso exclusivo.  

SAC Itaú: Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, fale com o SAC Itaú: 0800 728 0728. Ou entre em contato através do nosso portal 
https://www.itau.com.br/atendimento-itau/para-voce/. Caso não fique satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 
0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, São Paulo-SP, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24h, 0800 722 1722.  

 

(i) PIB: Produto Interno Bruto. Fonte: IBGE.  t/t - trimestre contra trimestre imediatamente anterior (%), dessazonalizado pelo IBGE; a/a - variação em volume em relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior (%); ac.4t - taxa acumulada em quatro trimestres em relação ao mesmo período do ano anterior (%). 

(ii) Fontes: IBGE, FGV e Itaú. Var. a/a - variação em volume em relação ao mesmo mês do ano anterior (%). Nível de utilização da capacidade instalada (NUCI) na indústria e confiança 

do empresário dessazonalizados pela FGV. Confiança do empresário: patamar de neutralidade em 100 pontos. Índice diário Itaú de atividade econômica (IDAT): Dados da média móvel 

de sete dias ao fim do mês, último dado disponível referente a quatro dias atrás. 

(iii) Fontes: IBGE, Ministério da Economia.  PNAD Contínua: dados domiciliares do IBGE para o país, incluído a força de trabalho de quatorze anos de idade ou mais. Média móvel de 

três meses, dessazonalizados pelo Itaú Unibanco. População ocupada em milhões de pessoas. Caged: criação líquida de empregos formais no mês, em milhares de pessoas, sem 

ajuste sazonal.

(iv) Fontes: BCB e Tesouro Nacional. Resultado nominal e primário do setor público consolidado , fluxo acumulado em 12 meses (% do PIB). Dívida bruta do governo geral e dívida 

líquida do setor público, % do PIB.

(x) Fonte: B3. Índice Bovespa. Dados referentes ao último dia útil do mês.

(v) Fonte: BCB. Investimento direto no país inclui empréstimos intercompanhias. Estoque de swaps cambiais do Banco Central do Brasil: Um número negativo expressa posição 

comprada em swaps e, portanto, vendida em dólares.

(vi) Fontes: IBGE, FGV. Dados do fim do mês. Média dos núcleos: IPCA núcleo por exclusão - EX0, IPCA núcleo por exclusão - EX3, IPCA núcleo de dupla ponderação, IPCA núcleo 

médias aparadas com suavização, IPCA núcleo percentil 55 (P55).

(vii) Fontes: BCB, BBG, Itaú. Taxa de juros real ex-ante: Taxa referencial de swaps DI x pré (prazo de 360 dias) deflacionada pela expectativa  para a inflação para o mesmo período, 

vinda da pesquisa Focus. Taxa Selic: taxa básica de juros.

(viii) Fonte: BCB. Taxa de câmbio: real por dólares americanos (Ptax). Dados referentes ao último dia útil do mês.

(ix) Fontes: CBIN, BBG. CDS = prêmio em pontos-base, calculados a partir da Libor, utilizado como proteção no caso de uma moratória brasileira no período de cinco anos. Dados 

referentes ao último dia útil do mês.
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