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Após o colapso econômico causado pela Covid-19, as previsões são 

de forte recuperação global em 2021, condicionadas à imunização 

da população. Para o Brasil, nossa visão é mais cautelosa do que o 

consenso. Prevemos crescimento de 2,2% do PIB em 2021, vindo 

de queda de 4,7% nesse ano. O degrau de renda causado pelo fim 

do auxílio emergencial no início do ano próximo, a lenta 

recuperação do mercado de trabalho e o elevado endividamento 

das famílias devem restringir a recuperação do consumo das 

famílias – a despeito dos dados de curto prazo mais fortes. Com o 

hiato do produto fechando mais lentamente, a inflação deve voltar 

a desacelerar após diversos choques, de 4,5% em 2020 para 3,1% 

em 2021, ajudada também por uma taxa de câmbio mais 

apreciada, com o real encerrando 2021 em R$4,80/US$. Não 

esperamos alta da taxa Selic antes de 2022. Tal como em 2020, 

mantemos o cenário de que não haverá ruptura do teto de gastos 

ou sua flexibilização, contudo o espaço para avanços em reformas 

estruturais será limitado. O quadro fiscal, no entanto, seguirá 

desafiador, e qualquer flerte com o populismo fiscal e 

flexibilização do teto de gastos comprometerá a recuperação da 

economia.
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Próximos do encerramento do ano, as atenções se voltam para 2021. Frente ao colapso econômico global causado pela Covid-

19, as previsões são de forte recuperação da economia global no próximo ano. Segundo o consenso da Bloomberg, o mundo 

deverá crescer 5,2%, com os EUA 3,8%, Zona do Euro 4,6% e China 8,2%. A expectativa favorável é alimentada também pelo 

cenário de juros incrivelmente baixos e adição de algum estímulo fiscal nos EUA e Europa. O quadro, sobretudo no curto 

prazo, continuará a depender da evolução da pandemia e eventuais novas medidas de isolamento vis-à-vis a disponibilidade 

e velocidade da vacinação e a evolução da imunidade de rebanho. 

Com esse pano de fundo, o cenário externo tende a ser benigno para o Brasil. Isso não é novidade. O quadro de juros baixos 

e preços de commodities favoráveis tem nos acompanhado já há algum tempo. Não está nas oscilações da economia mundial 

e disponibilidade de liquidez o problema da nossa economia, e sim na qualidade das nossas políticas e da agenda de reformas 

estruturais que dependemos para voltar a crescer de forma sustentada. 

Nossa visão quanto à recuperação econômica é positiva, mas cautelosa, prevendo um crescimento de 2,2% no PIB de 2021, 

após queda de 4,7% esse ano. Três fatores se sobressaem nesse contexto, explicando porque a nossa previsão é 

substancialmente mais baixa do que o consenso Focus (3,5%). São fatores que limitam sobretudo a recuperação do consumo 

das famílias, que nos parece superestimado pelas visões mais otimistas. Estimamos um crescimento do consumo das famílias 

de 2,0% em 2021, próximo da média de 2,2% verificada nos anos de 2017 a 2019; estimativas mais próximas do consenso do 

Focus trabalham, em geral, com um número em torno de 3,0 a 3,5%, ou até acima disso. 

Em primeiro lugar, há o substancial degrau de renda com o fim dos programas emergenciais, notadamente o auxílio aos 

trabalhadores informais. Com isso, esperamos para 2021 uma queda da massa salarial ampliada de 5,3%, após variação 

positiva de 1,0% esse ano. Em 2021, porém, consideramos que ocorra movimento de despoupança que corresponda à metade 

do valor poupado durante a pandemia, ajuste que faria a massa salarial ampliada cair apenas 2,5%. Se consideramos que a 

despoupança seja plena, teríamos uma variação zero da massa ajustada no ano que vem. Para efeitos de ilustração, entre 

2017 e 2019, a massa salarial ampliada cresceu cerca de 6,0% ao ano, em média. 

Em segundo lugar, vemos um mercado de trabalho bastante enfraquecido, com a recuperação lenta do emprego. Salta aos 

olhos termos ainda cerca de 10 milhões de pessoas desocupadas a mais frente ao cenário pré-Covid e uma taxa de 

subocupação da mão de obra (que inclui desemprego por desalento e pessoas trabalhando menos horas do que gostariam) 

de 30%, nível mais alto da série histórica. A título de comparação, esta última taxa, no caso dos EUA (U6), está em 12%. 

Por fim, a fraqueza do mercado de trabalho e o degrau de renda também nos parecem ser limitadores da recuperação do 

crédito à pessoa física (PF). Não obstante ter mostrado crescimento nos últimos meses, o crédito PF deverá ser restringido 

pelo alto nível do endividamento das famílias. Se medido pelo comprometimento de renda divulgado pelo BC, ele está em 

21% (agosto), próximo dos níveis máximos (21,7%) verificados em 2012 e 2015 em contexto de mercado de trabalho muito 

mais favorável, a despeito do alongamento de prazos verificado no processo de renegociação de dívidas durante a pandemia, 

que reduziu o indicador. 
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O endividamento enquanto percentual da renda tem sido crescente e atingiu em agosto de 2020 o pico da série histórica, em 

48,2%. Vale observar aqui que no período 2017-2019 partimos de um nível de endividamento das famílias mais baixo (41,8% 

ao final de 2016), que se elevou até atingir 45,6% em fevereiro último, antes da pandemia, contexto, portanto, mais favorável. 

Tanto o BC (em seu último Relatório de Estabilidade Financeira) como a Febraban (em entrevista de seu presidente, Isaac 

Sidney, no Valor nesta segunda-feira) tem alertado para um movimento de aumento de inadimplência que deverá ocorrer na 

medida em que cessem os expedientes de rolagem de serviço da dívida introduzidos na crise. Em síntese, o fim dos estímulos 

emergenciais, a recuperação lenta do mercado de trabalho e o nível elevado do endividamento não rimam com uma retomada 

vigorosa do consumo das famílias que fosse substancialmente superior ao verificado no triênio 2017-2019 em contexto em 

que tanto o mercado de trabalho como o balanço das famílias estavam em situação mais favorável e quando houve, inclusive, 

algum estímulo representando pela liberação de depósitos do FGTS. 

Assim, parece que a retomada vigorosa do consumo das famílias apoia-se de forma excessiva na tese da despoupança. As 

informações disponíveis sugerem que não houve substancial acúmulo de poupança por famílias de baixa renda, as quais 

estariam, inclusive, elevando seu grau de endividamento. Tal despoupança, como mencionamos, não deve ser suficiente para 

impedir uma queda da massa salarial ampliada, devendo apenas suavizá-la ou mantê-la constante. A esse respeito, citamos o 

prof. Affonso Celso Pastore em coluna no Estadão nesse último domingo: "argumenta-se que a poupança dos ricos acumulada 

durante o afastamento social compensará a queda da demanda dos pobres, acarretada pelo fim da ajuda emergencial. Tenho 

dificuldades enormes com esse argumento. Com uma taxa de desemprego podendo chegar no pico a 20%, é difícil apostar no 

consumo dos mais pobres e, com a incerteza elevada, é difícil que os ricos não se protejam, guardando boa parte do que 

acumularam". 

Não discordamos da tese de que haverá, com o fim do distanciamento, uma recuperação do consumo de serviços, hoje muito 

debilitado. Mas, como argumentamos em colunas anteriores, é possível imaginar que haverá algumas mudanças de caráter 

mais estrutural que afetem permanentemente a demanda por serviços: redução no turismo de negócios, com reuniões, 

eventos e congressos virtuais; aumento do teletrabalho, impactando o setor imobiliário comercial e serviços correlatos como 

alimentação fora de casa e transporte; expansão do comércio eletrônico, impactando comércio físico e shopping centers; 

intensificação do ensino à distância e telemedicina, potencialmente reduzindo demanda por profissionais qualificados. Não 

obstante a criação de demanda por novos serviços que serão beneficiados, a percepção é que o efeito líquido de tais mudanças 

é de redução de empregos no setor de serviços. 

Do lado positivo, vemos um ambiente favorável à retomada do investimento. Com a Selic excepcionalmente baixa e a redução 

dos prêmios da curva de juros (mais abaixo), haverá a continuidade da recuperação da construção habitacional e da aquisição 

de imóveis como alternativa de investimento. O setor de construção também será beneficiado pela recuperação da 

infraestrutura decorrente do crescimento das concessões no plano da União e Estados.  
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O câmbio mais desvalorizado também será positivo para a indústria e o setor exportador em geral, beneficiando também a 

renda do agronegócio, favorecido pelo patamar elevado dos preços das commodities. A indústria extrativa se recuperará com 

a volta da produção da Samarco e curva ascendente da produção do petróleo do pré-sal. 

A recuperação econômica não será espetacular, mas 2021 mostraria a maior taxa de crescimento do PIB desde 2013. Mas 

ainda assim será insuficiente para recuperar o terreno perdido com a pandemia. Estimamos que o hiato do produto chegue à 

neutralidade somente em 2023; no caso do mercado de trabalho, a ociosidade será ainda maior e só seria eliminada em 2024. 

Assim, teríamos ainda um longo período de estabilidade da Selic em 2%, com elevação somente a partir do 3º trimestre de 

2022. 

Neste cenário, projetamos uma inflação de 3,1% em 2021, ainda abaixo do centro da meta (3,75%), após encerrar este ano 

em 4,5%, acima do valor central de 4,0%. Continuamos considerando a alta da inflação de curto prazo pontual e resultante de 

choques, sobretudo na alimentação e também em alguns produtos industrializados. A média dos núcleos da inflação medida 

pelo BC deverá continuar em patamar benigno, atingindo 2,6% tanto neste como no próximo ano. 

Julgamos que o cenário de inflação de 2021 também seja beneficiado por alguma apreciação cambial. Dentro de um ambiente 

global de maior apetite de risco, ocasionando um dólar globalmente mais fraco, e em contexto de contas externas equilibradas 

(ver abaixo), julgamos em nosso cenário-base que podemos ter uma taxa de câmbio de R$ 4,80/US$ ao final do ano que vem, 

condizente com um spread do CDS de 5 anos de 150 pontos base (p.b.). Caso o risco seja mais benigno e volte ao patamar de 

100 p.b., o câmbio poderia se aproximar de R$ 4,60/US$. 

Com a recuperação do preço das commodities e aumento dos volumes exportados de minério e petróleo, ao lado da 

expectativa de safra recorde de grãos, estimamos um saldo comercial de US$ 62 bilhões em 2021, garantindo equilíbrio das 

transações correntes. Esperamos que o fluxo cambial seja de neutro a positivo no ano, refletindo ingressos positivos em ativos 

de portfólio (renda fixa e variável) e recuperação dos ingressos de investimento direto no país em decorrência da recuperação 

da economia e expectativas otimistas quanto a leilões de concessão em infraestrutura, óleo e gás e telecomunicações (5G), 

tal como descrito em nossa última coluna. 

Tal como em 2020, mantemos o cenário de que não haverá ruptura do teto de gastos ou sua flexibilização. Por trás de tal 

visão está a leitura de um robustecimento institucional que tem impedido medidas de contorno ou fragilização do teto 

(pedaladas), ao mesmo tempo em que julgamos não haver alinhamento no centro político para aprovar medidas 

constitucionais que aviltassem o arcabouço fiscal, não obstante as intenções por vezes manifestas pela ala política do governo 

em fazê-lo, cada vez mais tentada pelo populismo fiscal. 

Nesse contexto, nosso cenário fiscal contempla um déficit primário de 3,6% do PIB no próximo ano e déficit nominal de 6,7% 

do PIB, ainda muito elevado, com base em um juro médio incidente sobre a dívida bruta de 4%. Não obstante esse quadro 

delicado, imaginamos que a dívida bruta encerrará o ano de 2021 em 92,8% do PIB (94,0% do PIB este ano).  
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Para isso contribuirá um repagamento de R$ 140 bilhões de dívidas de bancos públicos (BNDES e Caixa), que também deverão 

intensificar o pagamento de dividendos, frente a níveis de capitalização confortáveis. 

Estimamos, ainda, receitas de concessões de R$ 35 bilhões. A propósito, o nível da dívida bruta foi e deverá ser beneficiado, 

ainda que de forma modesta, pelas revisões positivas feitas pelo IBGE nos anos de 2018 e 2019 e pelo deflator do PIB mais 

alto esperado para 2021, em função da alta da inflação. Embora em nada melhorando o desafio fiscal à frente, tivemos uma 

queda de 1,5 pontos percentuais, pelo efeito combinado dos fatores acima mencionados. 

Por fim, julgamos que o ambiente político em 2021 continuará volátil, refletindo a divisão do centro político entre as forças 

que apoiam o atual governo e aquelas que buscarão uma alternativa de centro na eleição presidencial de 2022. Após a eleição 

das mesas do Congresso no início de fevereiro, imaginamos, não obstante, que haverá algum espaço para aprovação de 

reformas menos polêmicas. 

Nosso maior ceticismo é com a reforma tributária, pela complexidade envolvida e pela oposição que enfrenta no setor 

privado, notadamente junto ao setor de serviços. Pesa contra essa reforma a oposição do governo às PECs hoje tramitando 

na Câmara e Senado. Assim, não julgamos que seja aprovada, em nosso cenário base. 

No que toca as PECs Emergencial/Pacto Federativo, há chance de ser aprovada uma versão mais enxuta, sem itens mais 

polêmicos, como a redução de jornada de funcionários públicos, tema que enfrenta resistência no parlamento. Já a hipótese 

de gatilhos ligados a reajuste de funcionalismo, limites a progressão de carreiras e de contratação têm maior probabilidade 

de serem aprovados. 

Somos mais otimistas com a aprovação da reforma administrativa, que tem mais apoio no Congresso. Há espaço para aprovar 

a PEC enviada pelo governo, afetando futuros servidores, e legislação ordinária que limite alguns benefícios e privilégios dos 

atuais. Pesa aqui o apoio favorável que essa reforma pode ter na opinião pública, em contexto de alto desemprego no setor 

privado. 

As reformas infraconstitucionais devem avançar, tais como marcos regulatórios (gás, navegação de cabotagem, setor 

ferroviário, setor elétrico) e a agenda do Banco Central (autonomia, depósito remunerado e lei cambial). Temos menos 

convicção na aprovação das privatizações de Eletrobras e Correios, embora julguemos serem possíveis por envolver apenas 

legislação ordinária. 

Por fim, julgamos ser provável a manutenção do teto em 2021. Mesmo com o aperto adicional dos gastos gerado pela 

discrepância entre o INPC de final do ano (que corrige os benefícios sociais) e o IPCA de junho (que corrigiu o teto de gastos), 

deveremos ter gastos menores com a previdência social em função da reestimativa para maior dos ganhos trazidos com a sua 

reforma. O teto sobreviverá mais um ano e em 2022 teremos o quadro inverso, com uma inflação no meio do ano maior do 

que aquela ao seu final, facilitando seu cumprimento. A manutenção do teto e algum progresso em reformas contribuirá para 

condições financeiras mais estimulativas, com uma curva de juros menos inclinada. 
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O contexto continuará desafiador para o cenário fiscal e para a rolagem da dívida pública, com vencimentos de dívida pública 

em torno de R$ 1,5 trilhão no ano que vem, dos quais cerca de R$ 740 bilhões somente nos 5 meses iniciais do ano. Nesse 

contexto, qualquer flerte com o populismo fiscal poderá levar a uma crise de credibilidade que afete a confiança empresarial 

e do consumidor, comprometendo a recuperação da economia. O crescimento esperado poderá ser maior se for 

acompanhado por uma agenda de reformas mais ambiciosa, atacando de modo mais decisivo o gasto obrigatório; e poderá 

ser mais baixo, mesmo zero ou negativo, se governo e Congresso cederem à tentação do populismo e dos fura-teto. 
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