
 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Econômica 

“A nossa previsão para o crescimento do PIB 

em 2020 foi revisada para -5,3%. 

Após o forte choque negativo causado 
pela pandemia do novo coronavírus 

ainda há um alto alto grau de incerteza 
sobre a velocidade de recuperação da economia 
brasileira. Os dados de mais alta frequencia 
divulgados até a presente data consolidam a 
percepção de que o pior cenário em relação aos 
efeitos da crise sanitária sobre a economia ficou 
para trás. Ainda assim, não se pode afirmar 
categoricamente que a retomada tem sido rápida, 
homogênea e em formato de V. De fato, o volume 
de vendas do comércio varejista nacional cresceu 
3,4% em agosto, em relação a julho, e recuperou a 
perda acumulada na fase mais crítica da pandemia. 
De maneira semelhante, a produção industrial 
nacional evidenciou o quinto mês de crescimento 
consecutivo em setembro, em relação a agosto e, 
assim como o comércio varejista, já retornou para 
os níveis observados no período anterior a 
pandemia. O volume de serviços, por outro lado, 
contabilizou em agosto o terceiro mês consecutivo 
de crescimento na margem, mas este setor, o que 
tem maior peso na economia, ainda precisa crescer 
12% para retornar ao nível observado em janeiro. 
Estes resultados positivos dos grandes setores nos 
últimos meses se refletiu diretamente na prévia do 
PIB, de modo qu o IBC-Br cresceu 5,9% em 
jun/jul/ago, em relação a mar/abri/mai. A despeito 
deste desempenho, o indicador de atividade 
econômica do Banco Central está 3,8% abaixo do 
nível verificado em janeiro/2020 e 10% abaixo do 
seu pico 

 

 

 

 

 

 

histórico, verificado em dezembro de 2013. A nossa 
projeção revisada para a o crescimento PIB em 
2020 é de -5,3%. Para 2021 esperamos um 
crescimento de 3,35%. Os palpites coletados no 
Boletim Focus no final de outubro indicam que a 
expectativa de crescimento do PIB varia de -6,5% a 
-3,29%, em 2020, e de 1,92% a 5,28%, em 2021. A 
alta variabilidade das expectativas acerca do 
crescimento econômico, a despeito da sua 
diminuição nas últimas semanas, é reflexo do alto 
grau de incerteza do momento atual. Neste 
contexto, acreditamos que a recuperação da 
atividade econômica será setorialmente 
heterogênea, de modo que alguns setores 
ganharão (perderão) participação no PIB, mesmo 
após a atividade econômica se recuperar 
completamente. As intervenções emergenciais do 
setor público para conter os efeitos negativos da 
pandemia limitaram o tamanho da queda na 
atividade econômica no primeiro semestre deste 
ano, e tais intervenções, que se tornaram menos 
abrangentes neste segundo semestre, devem 
seguir contribuindo para a retomada. Ainda assim, 
uma questão macroeconômica fundamental 
refere-se ao limitado espaço fiscal para a expansão 
dos auxílios emergenciais em 2021, mesmo quando 
se reconhece que, em grande medida, a injeção 
direta de recursos públicos tem ajudado no 
processo de recuperação da economia no curto 
prazo. No que diz respeito ao crescimento 
potencial da economia, reafirmamos que além da 
necessidade de estabilidade macroeconômica, que 
requer uma política fiscal responsável e o controle 
efetivo da inflação, as reformas microeconômicas 
que melhorem a produtividade da economia 
devem sair do campo das promessas. 
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Mercado de Trabalho 

“A taxa de desemprego é a mais alta da série 
histórica, enquanto a taxa de participação 
segue bem abaixo do seu nível normal.  

Em setembro houve criação líquida de 
postos formais de trabalho, um 
movimento que ocorre pelo terceiro 

mês consecutivo. As mais de 313 mil novas vagas 
criadas em setembro (ou 0,83% do estoque de 
agosto) surpreendeu positivamente a maior parte 
dos analistas de mercado. Ao longo de 2020, 
entretanto, mais de 558 mil postos formais de 
trabalho foram extintos até o momento, com 
destaque negativo para o setor de serviços e para a 
região sudeste. O estoque de emprego formal 
precisa crescer cerca de 1,46% a partir de outubro 
somente para voltar ao mesmo patamar de janeiro. 
Os dados mais abrangentes do mercado de 
trabalho, que captam inclusive a dinâmica do setor 
informal da economia, também não são 
animadores. De fato, a taxa de desemprego no 
trimestre móvel encerrado em agosto, o dado mais 
recente disponível, encontrava-se em 14,4%, o 
maior nível da série histórica. O aumento na taxa de 
desemprego nos próximos trimestres deve ocorrer 
à medida em que o tamanho e o alcance do auxílio 
emergencial para famílias diminuam e mais 
empresas não consigam sobreviver. O desafio será 
imenso. Acreditamos que um percentual do 
contingente de pessoas que estão 
temporariamente sem procurar emprego comece a 
procurar alguma ocupação ao longo dos próximos 
meses, e este movimento deve pressionar o 
mercado de trabalho gerando ainda mais 
desemprego. O somatório entre desempregados e 
desalentados (aqueles que estão fora da força de 
trabalho mas que gostariam de trabalhar caso 
encontrassem uma ocupação) tem sido estimado 
em 19,7 milhões de pessoas. Em nossas 
estimativas, caso a taxa de participação estivesse 
no mesmo nível de 12 meses atrás, e tudo o mais 
permanecesse constante, a taxa de desemprego 
estaria em 24,7% da força de trabalho, um patamar 
muito acima da taxa de desemprego observada até 
o presente momento. Isso não quer dizer que a taxa 
de desemprego necessariamente chegará a este 
patamar, uma vez que após a fase mais crítica da 

pandemia a taxa de participação pode sofrer uma 
quebra estrutural para baixo e, ao mesmo tempo, o 
sistema econômico pode criar ocupações adicionais 
para abosorver a fração da população que 
regressará para a força de trabalho.  Ainda assim, 
as nossas previsões indicam que a taxa de 
desemprego no final de 2020 deve ser de 16,5%, ao 
passo que deve seguir aumentando em 2021. Além 
do aumento da taxa de desemprego, vale ressaltar 
que a massa de rendimento real habitualmente 
recebido pelos trabalhadores tem caído 
fortemente nos últimos meses: em agosto a massa 
de salários foi estimada em R$ 202,5 bilhões, o que 
representa uma variação de -5,7% em relação ao 
mesmo período de 2019. A combinação de maior 
desemprego, queda da massa salarial e fim do 
auxílio emergencial deve impor maiores desafios 
para a recuperação da atividade econômica no final 
de 2020 e ao longo de 2021.   

 
Inflação 
“A nossa expectativa é que a inflação 
medida pela variação do IPCA encerre 2020 
em 2,7%, portanto, abaixo do centro da 
meta.       

 A média das nove medidas de núcleos 
de inflação, um índice que expurga da 
inflação cheia os itens mais voláteis do 

índice, acelerou de 1,82%, nos últimos 12 meses 
encerrados em agosto, para 1,99%, nos últimos 12 
meses encerrados em setembro. Esta aceleração 
da inflação foi precedida por seis meses de 
desaceleração. Usando esta mesma base de 
comparação, o índice dos preços monitorados 
variou 1,17% e o índice dos preços livres variou 
3,79%. É importante destacar o descasamento 
entre os índices de preços ao consumidor, tais 
como 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 1,34%, contra 
impressionantes 13,97% 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 muito 
sensível ao câmbio e a desvalorização cambial 
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neste ano tem sido bastante expressiva. 
Acreditamos que quanto mais rápida for a 
recuperação da atividade econômica maiores serão 
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. Dada a recente 
aceleração inflacionária e a manutenção da taxa de 
câmbio em um patamar que julgamos elevado, 
desde o final de setembro, revisamos a nossa 
projeção de variação do IPCA em 2020, para 2,7%. 

   

Política Monetária 

“O ciclo de flexibilização monetária se 
encerrou com juros nominais em 2% ao ano, 
ainda assim, a taxa real de juros deve 
permanecer negativa no curto prazo. 

 A conjuntura macroeconômica 
extraordinária exigiu uma política   

monetária agressiva, culminando em 
taxas de juros historicamente baixas. Assim, o 
Copom reduziu a meta da taxa básica de juros de 
4,25% a.a., em fevereiro, para 2% a.a. atualmente. 
A piora do cenário fiscal e a maior incerteza sobre o 
avanço das importantes reformas estruturais são 
alguns fatores que, no nosso entender, limitaram o 
tamanho do estímulo monetário observado até 
aqui. De fato, esta cautela na condução da política 
monetária impediu que a taxa básica de juros se 
aproximasse mais de zero, mas não evitou que a 
taxa de juro real flutuasse em terreno negativo pela 
primeira vez em nossa história. As diferentes 
medidas de núcleo da inflação, em geral, ainda 
encontram-se abaixo dos níveis condizentes com a 
meta de inflação, bem como a mediana das 
expectativas de inflação para 2020,  que ainda está 
abaixo de 4%. Ainda assim, o recente aumento da 
inflação observada (IPCA) e esperada para o final de 
2020 implica que a probabilidade de mais um corte 
residual na taxa de juros é virtualmente nulo.  A 
meta para a taxa Selic deve ultrapassar o atual nível 
de 2% ao ano somente quando as expectativas para 
a inflação em 2021 estiverem próximas do centro 
da meta (3,75%), e este movimento só deve ocorrer 
a partir do terceiro trimestre de 2021. Atualmente 
a expectativa para a inflação de 2021 obtida por 

meio da mediana do Focus é de 3,1%. Deste modo, 
o reconhecimento e a internalização do cenário de 
taxa de juros (nominal) esperada menor ou igual à 
expectativa de inflação, para o mesmo período, 
tem forçado os gestores de recursos a repensarem 
a composição de seus portfólios, e o movimento em 
direção a ativos de risco, ou a preferência pela 
liquidez, tende a se intensificar nos próximos 
meses. A possível relação entre política monetária 
e instabilidade financeira tem sido tema recorrente 
nos comunicados oficiais do Banco Central. Neste 
contexto, a mudança de postura da autoridade 
monetária, que deve ocorrer em 2021, dependerá 
principalmente da expectativa para a inflação em 
2021 e em 2022, bem como do nível de ociosidade 
dos fatores de produção. Os riscos fiscais devem 
continuar no radar da autoridade monetária, de 
modo que o aumento deste tipo de risco pode 
estressar ainda mais as expectativas de inflação e, 
consequentemente, precipitar a o movimento de 
alta na taxa juros básica da economia. Acreditamos 
que a taxa Selic deve encerrar 2021  no nível de 
2,75% a.a. e, portanto, a taxa de juros real ex ante 
deve permanecer no terreno negativo ao longo dos 
próximos meses.     

 

Política Fiscal 

“A situação fiscal é desafiadora e o déficit 
primário do governo central deve 
ultrapassar a marca de R$ 870 bilhões, ou 
12,1% do PIB, em 2020.  
 

A dívida bruta do governo geral, que já 
se encontrava em patamar elevado 
antes da pandemia, deve crescer pelo 

menos 20 pontos percentuais do PIB em 2020. Com 
este crescimento, a dívida bruta ultrapassará a 
impressionante marca de 96% do PIB em 
dezembro, de acordo com as projeções da 
Instituição Fiscal Independente. Consideramos este 
número alarmante porque nenhum outro país 
emergente tem uma dívida bruta tão alta como o 
Brasil. Uma das principais explicações para o 
crescimento da dívida é o tamanho do déficit 
primário, que tem apresentado um nível bastante 
elevado nos últimos meses por conta da pandemia. 
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De fato, a mediana das expectativas de mercado 
para o déficit primário do governo central, 
coletadas no Prisma Fiscal da Secretaria de Política 
Econômica, é de R$ 858,23 bilhões, em 2020, e R$ 
217,99 bilhões, em 2021. Os valores elevados do 
déficit fiscal, que tem sido recorrente desde 2014, 
e a reconhecida rigidez orçamentária do Governo 
Federal, leva-nos a concluir que a desejável virada 
de déficit primário para superávit primário nas 
contas públicas deve demorar (pelo menos) cinco 
longos anos. Isso implica, em última instancia, que 
a dívida bruta dificilmente retornará para o nível 
que era observado antes da pandemia. Além da 
obtenção de sucessivos superávits primários, que 
só é algo factível no curto prazo caso haja uma 
elevação legislada da carga tributária, é preciso que 
a economia cresça sustentadamente a uma taxa 
superior à taxa de juros real. Se a taxa de juros 
internacional permanecer baixa por um longo 
período, a travessia será um pouco menos 
dolorosa, mas é imperativo que a economia 
brasileira entre em uma rota de crescimento 
sustentado. Crescimento econômico sustentado, 
vale ressaltar, está longe de ser algo garantido para 
os próximos anos. Portanto, refirmamos que o 
cenário fiscal brasileiro está cada vez mais 
desafiador, a despeito da queda na taxa básica de 
juros para o menor nível da história e, 
consequentemente, a menor pressão tanto sobre a 
despesa com juros do setor público quanto sobre o 
custo médio da emissão de novos títulos de dívida. 
Acreditamos, porém, que a probabilidade de 
revogação formal do teto dos gastos (que é 
diferente de rompimento) em 2021 é baixa, 
embora não seja algo desprezível, especialmente 
porque há uma relação direta entre expansão dos 
gastos públicos, sobretudo as transferências de 
renda para as famílias mais pobres, e potenciais 
benefícios eleitorais para o Presidente da República 
em sua corrida antecipada pela reeleição em 2022. 
Caso um cenário fiscal mais perverso seja percebido 
pelos agentes econômicos como não-temporário, 
tem-se que a volatilidade dos ativos financeiros 
permanecerá em níveis elevados, ao passo que a 
curva de juros, que empinou bastante desde 
agosto, ficará ainda mais inclinada. Um cenário 
mais nebuloso acerca da sustentabilidade de longo 
prazo das contas públicas faz com que o mercado 
exija prêmios cada vez maiores para financiar o 

excesso de gastos governamentais. Deste modo, a 
despeito do arrefecimento da crise sanitária, o 
elevado nível de gasto público, mesmo que 
extraordinário, tem pressionado o risco de 
refinanciamento da dívida mobiliária. Este risco tem 
se manifestado na parcela da dívida mobiliária que 
vence em até doze meses e, como consequência, o 
prazo médio da dívida pública tem diminuído. As 
projeções atualizadas da Secretaria do Tesouro 
Nacional, por exemplo, sugerem que o percentual 
da dívida pública federal que vence em até doze 
meses deve subir de 10,9%, em 2019, para 18,2%, 
em 2020. Não parece equivocado afirmar, 
portanto, que as necessárias medidas para se 
mitigar os efeitos econômicos e sociais da crise 
sanitária têm se refletido na piora do nível e do 
perfil do endividamento público brasileiro. O ajuste 
fiscal estrutural requerido ao longo dos próximos 
anos não será de fácil implementação, inclusive 
porque a sociedade demanda mais serviços 
públicos e o espaço para aumento da carga 
tributária é, no nosso entender, bastante limitado. 
Reafirmamos que os sinais das autoridades políticas 
sobre a condução da política fiscal em um prazo 
mais longo serão cruciais tanto para a redução da 
volatilidade dos preços dos ativos de risco quanto 
para a manutenção da taxa real de juros em um 
nível não muito distante do patamar atual. Menor 
volatilidade, maior previsibilidade e manutenção da 
taxa de juros em nível baixo, conjuntamente, têm o 
potencial de contribuir para uma retomada mais 
consistente da atividade econômica de 2021 em 
diante.   

 

Taxa de Câmbio 

“Acreditamos que o preço médio do Dólar 
americano em dezembro flutue ao redor de 
R$ 5,59 e, ainda, a taxa de câmbio deve se 
apreciar em 2021.  
 

Em 2020 o Real acumula desvalorização 
superior a 40% em relação ao Dólar 

americano, a maior desvalorização 
cambial do mundo emergente. Além disso, a 
volatilidade do retorno da moeda brasileira nos 
últimos 30 dias tem sido uma das maiores entre as 
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moedas dos países emergentes que temos 
monitorado. Para além dos fatores externos que 
são comuns a todos os países emergentes, tal como 
a maior aversão ao risco do investidor internacional 
e a maior demanda por ativos mais seguros, não se 
pode descartar a hipótese de que fatores 
domésticos, incluindo aqueles essencialmente 
políticos, também estão exercendo pressão sobre a 
volatidade da moeda brasileira. Acreditamos, 
entretanto, que alguns fatores estruturais devem 
atuar limitando desvalorizações adicionais na taxa 
de câmbio nominal ao longo de novembro e 
dezembro deste ano, a saber: i) a manutenção da 
tendência de queda do déficit em conta corrente 
do balanço de pagamentos; ii) a recuperação 
gradual do preço das commodities no mercado 
internacional; iii) o aumento da probabilidade de 
avanço das agenda de reformas estruturais em 
2021 e iv) o fim do ciclo de redução da da taxa 
nominal de juros.  
Além destes fatores contribuir para a entrada de 
capitais estrangeiros e valorizar o Real, eles 
também devem cooperar para a redução da 
volatilidade do retorno da moeda brasileira. 
Rodadas adicionais de riscos políticos e fiscais, tais 
como aqueles ruídos observados em nos últimos 
três meses, entretanto, atuarim em direção 
contrária, ao exercer mais pressão tanto sobre o 
fluxo de capitais em direção ao exterior quanto 
sobre o preço, em Reais, da moeda estrangeira. 
Dado este cenário, a despeito do alto preço do 
Dólar neste momento (acima de R$ 5,60), 
acreditamos que a probabilidade da taxa de câmbio 
nominal encerrar o ano próximo a R$ 6,00 é baixa.  
Ademais, em nossa leitura, os fundamentos 
macroeconômicos também são consistentes com 

alguma apreciação do Real em 2021.    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeções Arazul Research: att em 04/11 

Variáveis Projeções 

PIB (Acumulado em 2020) -5,3% 

PIB (Acumulado em 2021) 3,35% 

Desemprego (Final de 2020) 16,5% 

IPCA (Acumulado em 2020) 2,7% 

IPCA (Acumulado em 2021) 3% 

IGP-M (Acumulado em 2020) 15,5% 

IGP-M (Acumulado em 2021) 4,6% 

Selic (2020, fim de período) 2% 

Selic (2021, fim de período) 2,75% 

Câmbio (média dezembro de 2020) 5,59 
Elaboração: Arazul Research 
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