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A crise gerada pela pandemia levou a mudanças relevantes no 

padrão de consumo e de acumulação de poupança por parte das 

famílias. Pesquisas realizadas pela CNI e pelo Ibre, assim como 

"box" recente do Relatório Trimestral de Inflação do BC, sugerem 

que parte destas mudanças tende a ser mais perene, ainda mais 

em um contexto de mercado de trabalho ainda deprimido. As 

famílias tenderão a manter um nível de poupança, em 2021, 

superior ao observado no período pré-crise, enquanto o consumo 

de alguns serviços tende a ser preterido. Tais fatores, em nossa 

visão, devem impedir uma retomada mais célere do consumo das 

famílias (e, portanto, do PIB) no próximo ano. Desta forma, 

deveremos observar recuperação da atividade após a aguda crise 

em curso, mas mantemos nossa projeção de crescimento em 2,2% 

no próximo ano, abaixo do consenso de mercado, em 3,46%. 
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Em nosso Comentário Macro de 10 de dezembro, em que delineamos nosso cenário econômico para 2021, chamamos atenção 

para os fatores que nos levam a ter uma previsão para o crescimento do próximo ano (2,2%) abaixo do consenso Focus (3,46%), 

com ênfase em uma expectativa mais cautelosa para a expansão do consumo das famílias. Entre estes fatores, está o 

comportamento da poupança das famílias, que cresceu durante a pandemia. 

 

A este propósito, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do 4º trimestre, divulgado semana passada, trouxe importante 

contribuição. Em box intitulado “Efeitos circunstancial e precaucional na redução do gasto durante a pandemia” [1], o Banco Central 

(BC) procurou estimar o peso relativo do efeito circunstancial (EC) vis-à-vis o efeito precaucional (EP) na motivação para o aumento 

da poupança das famílias durante a pandemia. O EC liga-se ao impacto negativo no consumo causado pelo distanciamento e 

interrupção de funcionamento de determinadas atividades econômicas. O EP, por sua vez, deriva dos impactos econômicos da 

crise, afetando emprego e renda esperados e incentivando a redução ou postergação de decisões de consumo.  

 

O estudo econométrico baseou-se em empregados formais dos setores privado e público (utilizando o Caged) cujo emprego não 

foi afetado. Nos meses iniciais da pandemia, preponderou a elevação da poupança decorrente do EC, como esperado. Já a partir 

de junho, tal efeito foi perdendo importância, tornando-se quase nulo em setembro. O EP, por sua vez, manteve-se relevante ao 

longo de todo o período, passando a ser o efeito preponderante em setembro. Ressaltando que se trata de exercício feito apenas 

considerando empregos formais e gastos feitos com cartão de crédito, o BC pondera que “a motivação precaucional vem ganhando 

relevância, sugerindo, prospectivamente que parte da recuperação esperada do consumo pode não ser imediata, mesmo diante 

de avanços no controle do problema sanitário.” Cabe ressaltar que o estudo do BC, por ter abrangido apenas o setor formal, não 

envolveu efeitos ligados ao recebimento e término do auxílio emergencial.  
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Ao estudo econométrico realizado pelo BC acrescenta-se documento divulgado também na semana passada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), “Poupança e Consumo” [2]. Com base em pesquisa feita pelo Ibope, buscou-se entender o impacto da 

pandemia no nível e padrão de consumo da população. Os resultados são muito ricos e, dentre eles, destacamos:  

 

- Para 71% da população, a pandemia de coronavírus teve um impacto muito grande na economia brasileira e, para 63% dos 

brasileiros, a crise atual é muito mais forte que a ocorrida entre 2014 e 2016. 

 

- Quase um terço da população (32%) afirmou que conseguiu guardar mais dinheiro ou gastar menos do que antes da pandemia. 

Ainda, 59% pretendem poupar mais em 2021 do que poupavam antes da pandemia. 

 

 

 

- Hábitos de consumo mudaram durante a pandemia; no caso de bens, foram priorizados produtos de limpeza, higiene pessoal, 

alimentos e remédios, em detrimento de móveis e artigos de decoração, artigos esportivos, material de escritório, roupas e 

calçados. E tais hábitos podem ser duradouros, com expectativa de que em 2021 o consumo continue a favorecer os mesmos 

segmentos de bens privilegiados esse ano. 

 

- Com exceção de música, jogos, séries e filmes, todos os demais serviços tiveram queda de consumo durante a pandemia, 

destacando-se reduções expressivas em serviços domésticos, de treinamento pessoal, refeições em restaurantes, de cuidados 

pessoais (cabeleireiro etc.) e ingressos para shows, cinemas e eventos. A expectativa é de se consumir mais serviços em 2021 

(especialmente daqueles mais deprimidos) mas “Para a maior parte dos serviços considerados, a parcela da população que 

pretende consumir em 2021 menos do que consumia antes da pandemia supera a parcela que pretende consumir mais.” 
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- Olhando para toda a cesta de consumo, e não apenas serviços, a pesquisa sugere que 35% da população pretende consumir menos 

em 2021 do que antes da pandemia, contra 22% que pretendem consumir mais e 41% que esperam consumir da mesma forma.  

 

Entre as razões para redução de consumo aparecem motivações que sugerem alguma perenidade: “Consegui economizar durante 

a pandemia e quero continuar economizando”; “Pretendo mudar certos hábitos depois da pandemia” e “Reduzi o consumo durante 

a pandemia e não senti falta”. 

 

     

 

Em linha semelhante, sondagem realizada pelo FGV Ibre (Folha de S.Paulo, 14/12) feita em novembro indicou que 37,7% dos 

brasileiros estão poupando por receios ligados à pandemia e seus impactos econômicos, sendo que 73% destes pretendem 

continuar poupando. A motivação desta poupança é ter futuramente recursos para gastar com despesas do dia a dia, pagar dívidas 

ou impostos.  
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Isso indicaria que há pouco espaço para o aumento do consumo à frente, em particular no setor de serviços. Segundo a avaliação 

de Silvia Matos, do Ibre, “essa sondagem nos faz ter um pouco mais de cautela. Entre os mais pobres, parte vai virar consumo. Mas 

quem poupa, em geral, são as famílias mais ricas (...) Nas famílias de mais alta renda, onde essa poupança está alocada, ela 

provavelmente não vai virar consumo nesse início de ano”.  

 

Nas metodologias dos trabalhos da CNI e Ibre não há a distinção metodológica quantos aos motivos circunstancial e precaucional 

trazidos no RTI. Mas na medida em que o aumento da intenção de poupar é capturado como algo mais duradouro, sugere a força 

do fator precaucional, que tende a ser mais prolongado dada a fraqueza do mercado de trabalho. E, no estudo da CNI, há elementos 

que sugerem até uma queda mais estrutural da demanda por serviços em função de novos padrões de consumo, como defendemos 

em nossa última coluna. 

 

Uma leitura da evolução recente dos índices de confiança empresarial e do consumidor da FGV parece caminhar na mesma direção. 

Nos últimos três meses, observou-se reversão da alta desses indicadores. No caso dos empresários, mantém-se em ascensão a 

confiança da indústria, em patamar historicamente elevado. Mas há retração nas confianças de comércio, serviços e, em menor 

escala, da construção. E a queda se concentra na visão prospectiva, na chamada situação futura vis-à-vis a situação presente.   

 

 
A tendência de aumento da poupança circunstancial e precaucional não é exclusividade do Brasil, sendo também observada em 

outros países, como os Estados Unidos. Mas aqui tal movimento nos parece exacerbado por duas graves omissões do governo na 

condução da crise. Aquela que tem mais impacto no curto prazo foi a desastrosa abordagem com relação à vacinação, que parece 

ser a única forma consistente de, além de salvar vidas e aumentar o bem estar, atacar incisivamente a poupança circunstancial. A 

nova intensificação da pandemia no período recente e o atraso na vacinação devem levar a nova alta desta modalidade de 

poupança na margem, por possível aumento do distanciamento. 
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A segunda omissão, mais danosa a médio prazo, é a condução errática da política fiscal e a tendência ao populismo da ala política 

do governo, contrariando a equipe econômica, assunto que já abordamos seguidas vezes ao longo do ano. Somente ao final do ano 

o governo acabou por se comprometer de forma clara com o teto de gastos, mas sem compromisso com avanço da agenda fiscal 

estrutural. Em decorrência desta postura, tivemos ao longo dos últimos meses um significativo aperto das condições financeiras, 

que contribuirá para retardar a retomada da economia e, por conseguinte, também tornando mais lenta a redução da poupança 

precaucional.  

 

Em essência, temos um governo que gastou demais e mal para reativar a demanda; e que, ao mesmo tempo, tudo fez para manter 

a insegurança e incerteza em patamares elevados, estimulando as famílias a reter os recursos disponíveis, pelos motivos 

circunstancial e precaucional.  

 

Assim, julgamos que o consumo das famílias não deverá mostrar aceleração frente ao ritmo observado no período 2017-19 (média 

de 2,2%), como pontuamos em nossa última coluna. Essa visão está apoiada na hipótese de redução apenas parcial da poupança 

acumulada ao longo de 2020. 

 

[1] https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202012/ri202012b3p.pdf  

[2] https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/rsb-54-poupanca-e-consumo/ 

[3] https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-que-vai-acontecer-com-poupanca-precaucional#_ftn1 
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