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Atividade Econômica 

“A nossa expectativa para o crescimento do 
PIB em 2020 é de -6,6%. 

A economia brasileira viveu uma 
verdadeira montanha russa nos últimos 

meses, muitos indicadores chegaram ao 
pior resultado das respectivas séries históricas em 
abril, e algumas projeções para o crescimento em 
2020 ultrapassaram os dois dígitos negativos. Em 
maio, no entanto, os indicadores começaram a 
mostrar alguma retomada, alguns surpreendendo 
positivamente, como o resultado da indústria e do 
varejo, outros negativamente, como os números 
setor de serviços. Os índices divulgados até a 
presente data parecem confirmar que o pior 
cenário em relação aos efeitos da crise sanitária 
sobre a economia ficou para trás, mas não são 
suficientes para indicar que a retomada será rápida 
e consistente. Após a forte queda observada em 
março e abril, o volume de vendas do comércio 
varejista nacional recuperou parte das perdas em 
maio e subiu 13,9% em relação ao mês anterior. O 
volume de serviços, por outro lado, caiu 0,9% na 
mesma base de comparação. A produção industrial 
nacional, por seu turno, evidenciou o segundo mês 
consecutivo de crescimento em junho, subindo 
8,9% em relação ao maio, mas, ainda assim, 
recuperou apenas parte da perda acumulada nos 
dois primeiros meses da pandemia. Esse 
descasamento da retomada entre os setores 
refletiu diretamente no resultado aquém do 
esperado da prévia do PIB, com o IBC-Br subindo 
apenas 1,31% em maio ante abril.  

A nossa expectativa para a o crescimento PIB em 
2020 é de -6,6%, com queda de 10% no segundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

trimestre. Os palpites coletados no Boletim Focus 
do Banco Central no final de julho indicam que a 
expectativa de queda do PIB varia de -3,8% a -10%. 
A alta variabilidade das expectativas quanto ao 
crescimento econômico de 2020 é reflexo do alto 
grau de incerteza do momento atual. A 
recuperação esperada a partir do terceiro 
trimestre deve ser regional e setorialmente 
heterogênea, e dificilmente terá formato de V. 
Ainda assim, as ações emergenciais do setor 
público para conter os efeitos negativos da 
pandemia limitaram a queda na atividade 
econômica no primeiro semestre e devem seguir 
contribuindo para a retomada. No entanto, como 
a extensão e a profundidade de tais ações devem 
ser temporalmente limitadas, especialmente por 
falta de espaço fiscal, ainda paira muitas incertezas 
sobre a velocidade de recuperação da economia 
no médio prazo. Como o avanço das reformas 
microeconômicas deve impulsionar a taxa de 
crescimento do produto potencial, é preciso 
monitorar os movimentos e as declarações dos 
agentes políticos relevantes. 

Mercado de Trabalho 

“A taxa de desemprego da força de trabalho 
deve aumentar significativamente ao longo 
dos próximos trimestres.  

A destruição líquida de postos formais 
em junho foi muito menos intensa do 
que aquela observada no mês de maio, 

mas ao longo de 2020 cerca de 1,2 milhões de 
postos formais foram extintos, com destaque 
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negativo para o setor de serviços. A taxa de 
desemprego encontra-se em 13,3% e o aumento 
na taxa de desocupação nos próximos trimestres, 
inclusive ao longo de 2021, deve ocorrer à medida 
em que o tamanho e o alcance do auxílio 
emergencial para famílias diminuam e mais firmas 
venham a falência. Acreditamos que um 
percentual do contingente de pessoas que estão 
temporariamente sem procurar emprego, 
aproximadamente 7% da força de trabalho, passe 
a procurar alguma ocupação, e este movimento 
pressionará o mercado de trabalho gerando mais 
desemprego. A deterioração das condições do 
mercado de trabalho tem ocorrido à medida em 
que a massa salarial diminui sem necessariamente 
haver uma redução do salário médio. As nossas 
estimativas utilizando dados até o último trimestre 
de 2019 sugerem que a taxa de desemprego 
deveria situar-se em torno de 10,3% no trimestre 
encerrado em junho, mas com o desemprego 3 p.p 
acima do projetado com dados do final do ano 
passado indicam que, a despeito das políticas de 
auxílio emergencial, o impacto negativo da crise 
sanitária no mercado de trabalho tem sido 
expressivo.  

 
Inflação 

“A nossa expectativa é que a inflação 
medida pelo IPCA deve encerrar o ano em 
1,7%, portanto, abaixo do limite inferior da 
meta de inflação, de 2,5%.  

 A média dos núcleos de inflação, uma 
medida que expurga da inflação cheia 
os itens mais voláteis do índice, variou 

de 2% para 2,1% entre maio e junho. O índice dos 
preços monitorados apresentou o valor positivo 
(0,15%) ante o recuo de -0,93% em maio, muito 
influenciado pela alta no preço dos transportes, 
enquanto o índice dos preços livres apresentou 
estabilidade (2,82%) ante o mês de maio (2,86%). 
No período mais recente, entretanto, é possível 
observar um claro descasamento entre o IPCA e os 
índices de preços que são mais fortemente 
influenciados pelo Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), tais como o IGP-M e o IGP-
DI calculados pela FGV. Desde janeiro/2019, por 

exemplo, o IPCA acumula uma alta de 4,4%, contra 
12,6% do IGP-DI. Um dos principais fatores que 
explicam este deslocamento entre os diferentes 
índices de preços é a desvalorização cambial, uma 
vez que o IPA é mito sensível ao câmbio e a 
desvalorização cambial em período recente não foi 
desprezível. Neste sentido, quanto mais rápida for 
a recuperação da atividade econômica maiores são 
as chances de repasse do aumento de preços 
verificados no setor atacadista para o consumidor, 
e este cenário é compatível com alguma 
aceleração do IPCA em 2021 e em 2022.  

Política Monetária 

“Acreditamos que o ciclo de flexibilização 
monetária se encerrou com juros nominais 
em 2% ao ano, mas o Copom não descartou 
a existência de um espaço para mais um 
pequeno corte na taxa Selic. 

  O momento tem sido extraordinário e 
exigiu uma política monetária agressiva, 

com taxas de juros em níveis 
historicamente baixos. O Copom, entretanto, tem 
se mostrado bastante preocupado com a piora do 
cenário fiscal, com a possibilidade do não avanço 
das reformas estruturais, com a volatilidade 
cambial (estabilidade financeira) e, mais 
recentemente, com a inflação de 2022. Esta 
cautela na condução da política monetária impediu 
com que a taxa de juros básica se aproximasse 
mais de zero, mas um fato que deve ser 
mencionado é que a taxa de juro real ex ante já se 
encontra no terreno negativo e a ex post bem 
próxima de zero. As diferentes medidas de núcleo 
da inflação encontram-se abaixo dos níveis 
condizentes com a meta de inflação no horizonte 
relevante para a política monetária, e este 
dinâmica pode impactar as expectativas para a 
inflação em 2021 e 2022 e, consequentemente, 
postergar a reversão do ciclo de afrouxamento 
monetário em curso. De fato, não há perspectivas 
para para reduções no grau de estímulo monetário 
até que as expectativas para a inflação em 2021 
estejam próximas da meta de 3,75%. Nesta 
perspectiva, o reconhecimento e a internalização 
do cenário de taxa de juros esperada menor ou 
igual à expectativa de inflação, para o mesmo 
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período, tem estimulado os gestores de recursos a 
repensarem a composição de seus portfólios, e o 
movimento em direção a ativos de risco tende a se 
intensificar nos próximos meses. A mudança de 
postura da autoridade monetária, por outro lado, 
que deve ocorrer em algum momento de 2021, 
dependerá principalmente da expectativa para a 
inflação em 2021 e 2022 e do nível observado de 
ociosidade dos fatores de produção. Os riscos 
fiscais também seguem no radar da autoridade 
monetária, só que agora eles aaparecem com mais 
ênfase. Em menor medida, um eventual excesso de 
volatilidade dos ativos financeiros pode 
condicionar a postura da política monetária em 
2021.      

Política Fiscal 

“O déficit primário do governo central se 
aprofundará ao longo do segundo semestre 
e deve encerrar o ano de 2020 em um 
patamar superior a 8% do PIB.  
 

 A dívida bruta do governo geral, que já 
se encontrava em patamares elevados 

antes da pandemia, deve crescer pelo 
menos 20 pontos percentuais do PIB em 2020, 
ultrapassando o patamar de 96% do PIB no início 
de 2021. Portanto, o cenário fiscal brasileiro, em 
termos estruturais, está cada vez mais desafiador, 
a despeito da queda na taxa básica de juros e a 
menor pressão sobre o pagamento de juros 
nominais. Passada a fase mais crítica da pandemia, 
a probabilidade de descumprimento do teto dos 
gastos (ou sua flexibilização criativa) não é 
desprezível no biênio 2021-2022, e acreditamos 
que se o cenário fiscal perverso for percebido 
como não-temporário a volatilidade dos ativos 
financeiros voltará para patamares elevados e a 
curva de juros tornar-se-á ainda mais inclinada. 
Uma atenção especial deve ser dada para o grau de 
facilidade do financiamento do déficit fiscal por 
meio da emissão líquida de títulos públicos, uma 
vez que esta forma de financiamento do déficit 
minimiza a possibilidade do uso excessivo das 
operações compromissadas feitas pelo Banco 
Central. De todo modo, um dos efeitos da 
pandemia sobre a política fiscal e que não será 
revertido rapidamente é sobre a participação dos 

títulos indexados à taxa Selic na composição da 
dívida pública, que convergirá para um patamar 
superior àquele observado antes da pandemia. 
Mesmo após o fim da crise sanitária o Tesouro terá 
dificuldades para alongar o prazo médio da dívida, 
exercendo pressão sobre a parcela da dívida 
mobiliária que vence em até doze meses. As 
necessárias medidas para se conter com os efeitos 
econômicos da pandemia se refletirão na piora do 
nível e do perfil do endividamento público. 

Taxa de Câmbio 

“Nossas previsões atualizadas para a taxa 
de câmbio nominal indicam que o preço 
médio do Dólar americano em dezembro de 
2020 estará ao redor de R$ 5,24.  
 

 No ano, o Real já acumula 
desvalorização superior a 30% em 

relação ao Dólar, e a volatilidade da 
moeda brasileira nos últimos 30 dias tem sido a 
maior entre as moedas dos países emergentes que 
temos monitorado. Para além dos fatores externos 
que são comuns a todos os países emergentes, é 
provável que elementos peculiares da economia 
doméstica também estejam exercendo pressão 
sobre a volatidade da moeda brasileira no contexto 
marcado pela pandemia. Acreditamos, entretanto, 
que quatro fatores estruturais devem limitar 
desvalorizações adicionais na taxa de câmbio 
nominal ao longo deste segundo semestre: i) a 
diminuição esperada para o déficit em conta 
corrente do balanço de pagamentos; ii) a 
recuperação gradual do preço das commodities 
para um patamar mais próximo daquele observado 
antes da pandemia; iii) o aumento da 
probabilidade da aprovação das necessárias 
reformas estruturais em 2021 e iv) fim do ciclo de 
redução da taxa básica de juros e a consequente 
manutenção do diferencial entre os juros interno e 
externo. Um eventual aumento nos riscos políticos 
e fiscais e/ou mais reduções na taxa básica de 
juros, por outro lado, atuam em direção contrária, 
ao exercer mais pressão tanto sobre o fluxo de 
capitais quanto sobre o preço da moeda 
estrangeira. Neste contexto, acreditamos que a 
probabilidade da taxa de câmbio nominal encerrar 
o ano acima de R$ 5,50 é baixa. 			
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