
 

  

COMENTÁRIO MACRO 
OUTUBRO, 2020 



 

 

COMENTÁRIO MENSAL

2 

 

  

Há quase uma década superestimamos o crescimento econômico 

brasileiro. Nosso viés para 2021 passou a ser negativo, justificado 

pelo comportamento desanimador do mercado de trabalho e do 

“abismo fiscal” a ser enfrentado a partir do ano que vem (não há 

mais espaço para aumento do gasto fiscal); de modo que o rápido 

aumento da poupança durante a crise não deve ser destinado ao 

consumo imediatamente. Adicionalmente, o aumento da 

percepção de risco fiscal, em quadro de elevação da relação 

dívida/PIB, afeta negativamente o nível das condições financeiras, 

nos leva a flertar com nova recessão em 2021. 
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Nós, economistas de mercado, estamos sistematicamente superestimando o crescimento econômico brasileiro há quase uma 

década. No período pré-Covid (2010-2019), a estimativa do boletim Focus no mês de setembro para a expansão do PIB do ano 

seguinte foi, na média, 1,12 ponto porcentual acima do PIB realizado. Em apenas um ano (2010) a previsão foi abaixo do 

crescimento verificado, e em outro (2017) ela acabou sendo confirmada; nos demais oito anos, a superestimativa foi quase 

sempre igual ou superior a um ponto porcentual, com um máximo de 4,55 pontos porcentuais de erro (2015). Mesmo em 2015, 

quando já estava clara a forte contração da economia, não se antevia a possibilidade de nova queda intensa em 2016, com o 

Focus em setembro daquele ano prevendo -1,0% para o ano seguinte e o número realizado sendo muito pior (-3,28%). 

Em 2020, a queda do PIB será provavelmente um recorde histórico e não podia ser antecipada. Nos últimos meses houve, 

inclusive, significativa revisão altista deste número, que deve encerrar o ano em queda de 5,0%. Mas, o que dizer de 2021? Na 

nossa opinião, a escrita da última década deve prevalecer, com uma expansão significativamente abaixo do consenso Focus, 

hoje em 3,5%. E quão pior poderá ser frente a esse número? 

Se meramente aplicarmos o erro médio dos dez anos findos em 2019 teremos um PIB de 2,4%, próximo da nossa expectativa 

no ASA Investments, hoje em 2,1%. Muitos nos perguntam a razão do pessimismo, mas alertamos que é previsão otimista: seria 

o crescimento mais elevado desde 2013, e mais do que o crescimento acumulado nos seis anos desde então (-2,6% para o 

período 2014/2019). É fato que o PIB cairá muito esse ano, mas recuou ainda mais no acumulado de 2014/16, e nem por isso 

crescemos mais do que 1,32% nos três anos seguintes, mesmo na presença de uma taxa de juros historicamente (sempre mais) 

baixa. O consenso Focus hoje supõe que em 2021 cresceremos quase tanto quanto o período 2017 a 2019 acumulado (3,5% 

contra 3,7%). 

Há claramente um viés estrutural de baixo crescimento e baixa produtividade, de um lado, com uma forte redução do juro real 

neutro, de outro, especialmente refletindo (mas não só) a mudança do regime fiscal. No contexto atual, estamos na presença 

de uma taxa de juros que é (a princípio) estimulativa e uma política fiscal, mesmo que só no curto prazo, muito expansionista. 

Nosso viés, contudo, passou a ser mais negativo. Há um risco de cauda, a nosso ver, de um crescimento ainda mais anêmico em 

2021. E essa cauda está ficando cada vez mais gorda, podendo nos levar a um crescimento mais próximo da taxa média do 

período 2017/19 (1,2%), não podendo ser descartado, inclusive, um PIB negativo, mesmo que essa seja hipótese distante do 

cenário central. Mas será que somos tão míopes assim em antever recessões? Há precedente: em setembro de 2014, projetava-

se um PIB crescendo 1,0% no ano seguinte, que acabou mostrando contração de 3,55%, o maior erro de previsão da década 

passada, como mencionado acima. 

Somente em meados de fevereiro de 2015 é que a previsão para o PIB do próprio ano entrou em terreno negativo e em junho 

ela ainda estava em -1,5%. Sabemos que foi um ano de crise política e de inflexão da política econômica, com forte deterioração 

fiscal e notável elevação da incerteza. Humm... 

Nos anos seguintes, a superestimativa continuou sistemática. Por mais que se possa apontar a cada momento fatores 

idiossincráticos que tenham ocorrido no percurso (como a greve dos caminhoneiros ou a tragédia de Brumadinho), o 

crescimento mais lento parece ter por trás fatores estruturais ligados à baixa produtividade, mudança demográfica e alteração 

do regime fiscal, produzindo um novo equilíbrio da economia em que há mais poupança e lentidão na retomada do investimento. 
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É muito cedo para tirarmos conclusões sobre o impacto da pandemia neste comportamento, mas parece difícil imaginar que 

haja um efeito estrutural que se contraponha à tendência anterior. Nos parece mais provável que ela intensifique o viés 

poupador dos agentes econômicos, em nível global, frente a muitas mudanças que podem em algum grau se tornarem 

permanentes como o trabalho remoto, ensino a distância, comércio eletrônico ou eventos e congressos não- -presenciais, que 

possivelmente reduzirão a demanda agregada em termos líquidos.  

No caso do Brasil, dados muito defasados dificultam analisar a propensão a poupar desde a crise de 2014/16, mas observou-se 

um aumento da poupança das famílias em 2017 frente aos níveis prévios à crise. A reforma da previdência adicionou mais um 

elemento que deve gerar um viés mais poupador para as famílias. Vale observar que em fevereiro de 2020 (pré-Covid), a massa 

salarial ampliada encontrava-se 8% acima do nível do consumo medido pela Pesquisa Mensal do Comércio ampliada, sugerindo 

um descompasso entre evolução da renda e consumo, indicativo de aumento de poupança das famílias. E a crise atual, que 

impactou de forma contundente a renda e patrimônio de empresas e famílias, poderá induzir maior poupança para recompor a 

riqueza perdida. 
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Em artigo divulgado na Revista Conjuntura Econômica de outubro último, José Roberto Afonso e Thiago Felipe Abreu ("A 

poupança precaucional da Covid-19: o desafio de seu aproveitamento") analisam a questão do aumento da poupança das 

famílias nos últimos anos e estimam sua evolução a partir de 2017, último dado disponível nas contas nacionais. Adotando por 

hipótese que a renda disponível bruta das famílias tenha se mantido constante enquanto proporção do PIB a partir de 2018, 

estimam que esta tenha evoluído de 8,6% do PIB em 2017 para 11,6% do PIB em 2019, devendo atingir patamar de 17,9% do 

PIB em 2020, nível mais alto desde o início dos anos 2000. Se confirmado essa trajetória, o aumento da poupança das famílias 

teria subtraído um ponto porcentual ao ano no crescimento de 2017 a 2019, frente à anêmica recuperação do investimento no 

período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria um salto notável frente a poupança das famílias em nível próximo de 7% do PIB entre 2005 e 2014, período em que o 

crescimento econômico foi notoriamente puxado pelo consumo das famílias, impulsionado pelo choque favorável de termos de 

troca produzido pelo ciclo de alta de preços das commodities e notável expansão do crédito. É sabido que teremos em 2021 um 

grau de estímulo econômico muito menor do que tivemos esse ano. Parte da poupança circunstancial ou precaucional ora 

constituída pelas camadas de renda média e alta pode não ser destinada ao consumo, dada também a incerteza advinda de um 

mercado de trabalho muito enfraquecido que convive com um nível de desemprego muito elevado há pelo menos cinco anos. 

A despeito do elevado grau de estímulo fiscal adicionado ao longo dos últimos seis meses, o comportamento do mercado de 

trabalho tem sido desanimador. Se consideramos o nível de força de trabalho (ou taxa de participação) vigente em fevereiro 

deste ano, teríamos hoje uma taxa de desemprego de 22,5%. Chamamos atenção também para o comportamento da população 

ocupada, que no seu auge pré- -Covid havia alcançado 94,5 milhões, tendo chegado a um piso pouco acima de 81 milhões em 

julho. Mesmo com uma recuperação expressiva até a 4ª semana de setembro para 83 milhões (segundo a Pnad-Covid), ainda 

estaríamos muito abaixo do nível que consideramos condizente com uma recuperação mais robusta da economia, 

especialmente levando em conta o espaço limitado para estímulo fiscal adicional. 
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O chamado “abismo fiscal” a ser vivido em 2021 não poderá ser superado via a extensão do gasto emergencial. Esgotamos o 

espaço para gastos contracíclicos ao gastar muito e mal no ano corrente. O grande programa de auxílio emergencial (AE) 

beneficiou exageradamente pessoas físicas de baixa renda e deixou de fora pessoas jurídicas de classe média ou 

microempresários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo excelente artigo de Daniel Leichsenring, economista-chefe da Verde Asset Management (“Brasil gastou mais do que 

podia e precisava no combate à pandemia”, de 12/10) a “renda efetiva em agosto teria sido de 174% da renda habitual dos 

domicílios que receberam o AE, quase 2 vezes a renda de antes da pandemia. Estimamos que um benefício de R$ 188 em agosto 

seria o suficiente para repor integralmente a renda perdida pelos domicílios”. Concordamos com a tese do autor de que “a 

decisão acertada do ponto de vista fiscal e do propósito do programa (de compensar emergencialmente a renda perdida durante 

a pandemia) é a de efetivamente descontinuar o programa a partir de janeiro, bem como o Estado de Calamidade”, já que 

estamos em um contexto em que corremos sério risco de ingressar em uma crise da dívida pública, como procuramos explorar 

em nossa coluna passada (“A irresponsabilidade fiscal e o alerta que vem da dívida pública”, de 1/10).  

Ao lado de questões estruturais, a preocupação quanto ao baixo crescimento em 2021 também vem do aperto das condições 

financeiras. Em nosso Comentário Macro divulgado na última 6ªfeira, mostramos que nosso Índice de Condições Financeiras, ao 

final da semana passada, saiu de terreno altamente estimulativo para próximo ao neutro (condizente com crescimento zero), 

em decorrência direta da série de ruídos de cunho político e incerteza quanto ao futuro do arcabouço observados recentemente 

e que têm impacto de maneira bastante negativa nos preços de mercado, a despeito da Selic estar no seu menor patamar 

histórico. Por fim, parece que também há pouco espaço para uma contínua expansão de crédito, principalmente para as famílias. 

Nesse sentido, chama atenção dados divulgados no último Relatório de Estabilidade Financeira do BC, compreendendo o período 

até o 1S20. No caso de crédito às pessoas físicas, há um preocupante aumento da carteira de ativos problemáticos, porém que 

ainda não refletiu em sua totalidade os impactos da pandemia, visto o elevado volume de repactuações (entre março e junho, 

houve refinanciamento de cerca de 25,8% do total da carteira de crédito dos bancos para pessoas físicas). 
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Desta forma, ao refinanciar condições de empréstimos, famílias que eventualmente iriam ficar inadimplentes conseguiram um 

fôlego extra. Mas, à frente, com o fim das condições especiais e com o mercado de trabalho ainda deprimido, isto poderá resultar 

em aumento da inadimplência e em nova elevação da carteira de ativos problemáticos dos bancos. São indícios de que existem, 

à frente, limitadores importantes para um crescimento maior advindo da expansão do crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos, então, uma combinação negativa de forças atuando para frear o crescimento em 2021. De um lado, observaremos, dada 

a nossa hipótese de manutenção do teto de gastos, um impulso fiscal que deverá se mostrar significativamente restritivo, com 

o déficit primário saindo de 12,5% do PIB para próximo de 5,0% em 2021. Já a política monetária, apesar da Selic em nível 

altamente estimulativo, estaria neutra quando analisada via uma medida mais ampla de condições financeiras.  

A união destas forças, a nosso ver, traz riscos baixistas relevantes para nossa projeção de crescimento de 2,1% em 2021, podendo 

este se aproximar de zero ou mesmo se mostrar levemente negativo, caso mantidas as condições restritivas observadas aqui 

até meados do próximo ano. Desta forma, como consequência novamente de ruídos de cunho fiscal,- voltaríamos a flertar com 

uma nova recessão, a despeito do viés positivo para a atividade econômica observada até o 3º. trimestre desse ano. A tendência 

estrutural de baixo crescimento, advinda de tendência também estrutural de aumento da taxa de poupança das famílias, parece 

ser um fator explicativo do sistemático erro de previsão do consenso quanto ao crescimento brasileiro. O atual contexto muito 

deprimido do mercado de trabalho, por sua vez, não favorece a reversão dessa trajetória, dada a perda de renda permanente e 

de riqueza enfrentado pelas famílias.  

No momento atual de forte elevação da dívida bruta frente ao PIB, a tentativa de prorrogar estímulos fiscais existentes em 

detrimento da única âncora fiscal ainda efetiva - o teto de gastos - ou via prorrogação do decreto de calamidade é uma opção 

de política econômica contracionista via aperto das dimensões financeiras. Caso essa seja a escolha do governo e do Congresso, 

podemos facilmente reviver as surpresas que tivemos na crise de 2014/16, quando previsões de crescimento foram rapidamente 

convertidas em números mais próximos de zero ou negativos. 
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