
 

 

 

 

 

 

 

Atividade Econômica 

“A nossa expectativa para o crescimento do 
PIB em 2021 é de 3,5%. 

Em meio a uma crise saniária bastante 
severa, que ainda persiste, a economia 

brasileira recuou 4,1% em 2020. A 
recuperação observada nos últimos dois trimestres 
do ano passado também se mantém no primeiro 
bimestre de 2021, mas o recrudescimento da 
pandemia e, consequentemente, a paralisação de 
alguns setores da atividade, tem suscitado dúvidas 
sobre a manutenção do rítmo de crescimento nos 
meses de março e abril. Não é claro se haverá 
crescimento econômico no primeiro trimestre de 
2021 ante ao quarto trimestre de 2020.  

 

A novidade positiva, neste momento, é que o 
programa de imunização no país tem avançado, 
embora de maneira mais lenta que o desejado, 
especialmente quando se leva em conta a situação 
atual da crise sanitária do país, com a média móvel 

 

 

 

 

 

 

 

de 7 dias de óbitos atribuídos ao coronavírus 
passando de pouco mais de 1.000, no final de 
fevereiro, para acma de 2.500, neste final de 
março. Ainda assim, já foram aplicadas 8,3 doses 
de vacinas para cada 100 habitantes no país, um 
número levemente superior a média mundial (7,4), 
e há uma razoável oferta contratada de vacinas 
para os próximos meses. Neste sentido, 
acreditamos que a manutenção da política 
monetária em terreno estimulativo, embora 
menos estimulativa que no final do ano passado, e 
de uma política fiscal ativa e focalizada, com uma 
nova rodada de auxílio emergencial para as 
famílias em situação de vulnerabilidade, são 
elementos que, associados com a perspectiva de 
abertura gradual da economia ao longo do 
segundo semestre, justificam a expectativa de 
crescimento econômico acima de 3% neste ano. 
Em nosso cenário básico para 2021 a economia 
brasileira deve crescer 3,5%, com um crescimento 
mais forte no segundo semestre, período em que 
os efeitos positivos da vacinação devem ser 
difundidos de forma mais abrangente na 
economia real.   

Mercado de Trabalho 

“O crescimento mais forte da oferta de 
trabalho, em relação à população ocupada, 
fará com que a taxa de desemprego suba 
ainda mais neste ano.   

O estoque de emprego celetista no 
Brasil cresceu no mês de janeiro, de 
acordo com os dados do Novo CAGED, e 

este crescimento foi significativamente maior do 
que o observado no em janeiro de 2020. Este 

 

 Macro View | Arazul Research 

Rua Paschoal Pais, 525 - Edifício 
RM Square, 10º Andar Brooklin, 
São Paulo / SP. 

 

>  arazulcapital.com 

 

Arazul Capital | Arazul Research 

Relatório Trimestral 30 de março de 2021 



Relatório Trimestral 
Arazul Research – 30 de março de 2021  

 

movimento positivo na geração de novos postos 
formais de trabalho foi difundido entre os cinco 
grupamentos de atividades econômicas e entre as 
cinco regiões do país. Os dados da PNAD/IBGE, que 
são mais abrangentes que os do CAGED, revelaram 
que a taxa de desemprego no trimeste encerrado 
em dezembro foi de 13,9%, o que representa pouco 
mais de 13,9 milhões de pessoas. Esta taxa só não 
foi maior porque nem todas as pessoas que estão 
afastadas temporariamente da força de trabalho 
começaram a procurar ocupação. Destaca-se que 
em dezembro de 2020 a taxa de participação era de 
apenas 56,8%, contra 61,9% em dezembro de 
2019. Acreditamos que a probabilidade da taxa de 
desemprego crescer ao longo de 2021 é alta, uma 
vez que é improvável que a população ocupada 
cresça mais rápido que a oferta de trabalho.   

 
A deterioração das condições do mercado de 
trabalho, de acordo com ao dados da PNAD/IBGE, 
tem causado também uma queda na massa salarial, 
que variou -6,5% em relação a dezembro de 2019. 
A menor massa salarial e a diminuição do poder de 
compra do salário, via inflação mais alta, impõe 
desafios adicionais para a recuperação do consumo 
das famílias em 2021.  

    
Inflação 

“A inflação em 12 meses deve continuar em 
aceleração no segundo trimestre, mas deve 
desacelerar e finalizar o ano em 4,5%.  

A média dos núcleos de inflação no 
acumulado de 12 meses, uma medida 
que expurga da inflação os itens mais 

voláteis do índice cheio, foi de 3,1% em 
fevereiro. O índice dos preços monitorados 
apresentou considerável inflação em fevereiro 
(1,69%) ante ao recuo de 0,29% em janeiro, muito 
por conta da alta no preço dos transportes, 
enquanto o índice dos preços livres aumentou 
0,58% no mês de fevereiro e 0,44% em janeiro. No 
acumulado dos últimos 12 meses encerrados em 
fevereiro, o IPCA apresentou alta de 5,2%, variação 
que pode contaminar ainda mais as expectativas 
de inflação para este ano, a despeito da alta 
capacidade ociosa ainda existente na economia 
brasileira. Os principais elementos que explicam a 
recente aceleração inflacionária no Brasil, no 
nosso entender, são o preço das commodities no 
mercado internacional (que tem crescido 
sistematicamente) e a taxa de câmbio (que tem 
apresentado nova rodada de desvalorização em 
2021). Não são fatores permenentes os principais 
responsáveis pela inflação observada neste 
momento, mas é importante considerar os efeitos 
de segunda ordem dos choques adversos nos 
preços. Vale destacar que, a despeito da 
deterioração das expectativas inflacionárias em 
2021, a expectativas de inflação de 2022 ainda 
estão ancoradas na meta de 3,5%. 

    

A nossa expectativa é que a inflação de 12 meses 
se acelere ainda mais nos próximos meses, 
ultrapassando a marca de 7% no segundo 
trimestre, mas se desacelere gradualmente a 
patir de então. Em nossas estimativas, a inflação 
medida pela variação do IPCA deve encerrar o ano 
em 4,5% (acima da meta de inflação e dentro do 
intervalo de tolerância). Os riscos para uma 
inflação acima da esperada neste ano e 
contaminação das expectativas para 2022 não são 
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desprezíveis, e envolvem: i)  a continuidade da 
valorização do preço das commodities na 
economia internacional; ii) rodadas adicionais de 
desvalorização da taxa de câmbio nominal; iii) 
deterioração da percepção sobre a situação fiscal 
e o consequente aumento no prêmio de risco e iv) 
uma recuperação surpreendentemente rápida e 
consistente da atividade econômica, 
especialmente do setor de serviços.     

Política Monetária 

“O Copom aumentou a taxa básica de juros 
para 2,75% a.a. e sinalizou que manterá a 
política de redução do grau de estímulo 
monetário. 

  A taxa básica de juros voltou a subir na 
reunião do Copom de março, evento 

que não ocorria desde junho de 2015. A 
taxa Selic passou de 2% a.a., menor nível da série 
histórica, para 2,75% a.a. A sinalização de que um 
novo aumento de 0,75 p.p. tem alta probabilidade 
de ocorrer na reunião de maio, surpreendeu o 
mercado, e a mensagem transmitida é que o Banco 
Central, agora formalmente autônomo, deseja 
minimizar a probabilidade de desancoragem das 
expectativas inflacionárias para 2022. De fato, o 
recente descolamento da expectativa de inflação 
de 2021 em relação a meta de 3,75% e, além disso, 
a projeção para a inflação em 2021 no cenário 
básico do Copom são os principais elementos que 
justificam a diminuição do grau de estímulo 
monetário em um contexto marcado por alta 
ociosidade dos fatores de produção e elevada 
incerteza sobre o andamento da crise sanitária.  

 

A despeito deste início de redução no grau de 
estímulo monetário, vale mencionar que as taxas 
reais de juros devem permanecer em terreno 
negativo no curto prazo. Juro real negativo é algo 
inédito na nossa história econômica, mas 
reafirmamos que este cenário, diferentemente de 
algumas economias desenvolvidas, não é 
sustentável no longo prazo. A reprecificação de 
ativos deve continuar à medida em que o Banco 
Central normalize a política monetária, e esse 
movimento pode gerar mais volatilidade nos ativos 
de risco. Acreditamos que dois são os principais 
riscos de uma rápida normalização da política 
monetária no contexto atual: i) a economia pode 
ter mais dificuldade de entrar numa rota de 
crescimento sustentado no médio prazo, uma vez 
que há uma relação inversa entre taxa real de juros 
e nível de atividade econômica e ii) a frágil situação 
fiscal de hoje pode passar a ser percebida como 
permanente, na medida em que o Tesouro poderá 
ter que se financiar com taxas de juros médias mais 
elevadas (especialmente se os juros mais longos 
não caírem significativamente). Caso estas duas 
fontes de risco sejam relevantes na economia 
brasileira, taxa de juros maior pode até mesmo 
causar uma depreciação cambial, ao invés de uma 
apreciação. Estes riscos crescerão se a gestão da 
crise sanitária permanecer errática, se o atual 
regime fiscal for deterioradado e se a agenda de 
reformas estruturantes não avançar.  

Política Fiscal 

“O déficit primário do Governo Central deve 
superar R$ 248 bilhões em 2021 e, além 
disso, não há perspectivas de geração de 
superávits primários nos próximos anos.  
 

 Em meio às políticas que foram  
importantes para minimizar os 

impactos sociais da pandemia, tais como 
o auxílio emergencial às famílias, a dívida bruta 
encerrou 2020 em 89,2% do PIB e a líquida em 67% 
do PIB. O nível de endividamento da economia 
brasileira é alto para o caso de um país emergente, 
mas é significativamente menor do que o nível que 
era esperado em meados de 2020, principalmente 
porque o IBGE revisou para cima o PIB nominal de 
2019 e houve considerável surpresa inflacionária 
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no segundo semestre do ano passado. PIB nominal 
maior reduz a relação Dívida/PIB mesmo sem 
esforço fiscal baseado em diminuição de gasto 
público e/ou aumento de receitas tributárias. O 
déficit primário do Governo Central esperado 
para 2021 é superior a R$ 248 bilhões, sendo R$ 
44 bilhões para a nova rodada de auxílio 
emergencial. O déficit primário esperado para 
2021 é bem menor que o verificado em 2020, mas 
não há perspectivas para a geração de superávit 
fiscal primário ao longo dos próximos cinco anos.  

 

O cenário fiscal estrutural brasileiro, em nosso 
entender, permanece desafiador, especialmente 
quando se leva em conta o recrudescrimento da 
crise sanitária em 2021, o cenário político mais 
competitivo e as novas rodadas de aumento da 
taxa básica de juros. Crise sanitária mais severa e 
cenário político/eleitoral mais acirrado, por um 
lado, aumentam a probabilidade de maiores gastos 
públicos sem o correspondente aumento de 
arrecadação, o que pressiona o déficit público, a 
dívida pública e os prêmios de risco. Taxa de juros 
básica mais elevada, sem a garantia de taxas de 
juros longas menores, por outro lado, exerce 
pressão sobre o pagamento de juros nominais.   

Taxa de Câmbio 

“Nossa previsão para a taxa de câmbio 
nominal indica que o preço do Dólar 
americano deve convergir para um patamar 
próximo a R$ 5,25 no final do ano. 

  Nos primeiros três meses deste ano o 
Real já acumula desvalorização de 

aproximadamente 11% em relação ao Dólar 
americano. A volatilidade histórica anualizada da 
moeda brasileira nos últimos 30 dias, por outro 
lado, subiu de 15%, no final e fevereiro, para 21% 
no finalde março. Para além dos fatores externos 
que são comuns a todos os países emergentes, é 
provável que elementos da economia doméstica 
também estejam exercendo pressão sobre o nível 
e a volatilidade da moeda brasileira. Acreditamos, 
entretanto, que quatro fatores estruturais devem 
causar uma apreciação nominal do Real ao longo 
deste ano: i) a manutenção de um baixo nível de 
déficit em conta corrente do balanço de 
pagamentos, que tem sido mais que compensado 
pela entrada de Investimento Direto no País; ii) 
novas rodadas de valorização do preço das 
commodities na economia internacional; iii) 
melhora nos termos de troca e iv) maior diferencial 
de juros em relação à economia americana.  
 

 
O aumento na percepção de risco político e fiscal 
em um ano pré-eleitoral não é algo que deve ser 
descartado, e se o cenário menos benígno se 
consolidar, diferentemente do nosso cenário 
básico, novas rodadas de desvalorização da taxa de 
câmbio nominal irão ocorrer ao longo deste ano. 
Ainda assim, as nossas estimativas sugerem que o 
nível observado da taxa de câmbio neste 
momento, em torno de R$ 5,75, não é condizente 
com os fundamentos macroeconômicos internos 
e externos, mas nada impede que este 
desalinhamento cambial continue ao longo dos 
próximos meses. Em nosso cenário básico a taxa 
de câmbio deve encerrar o ano ao redor de R$ 
5,25. 

 


