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O forte avanço da nova onda da Covid-19 no país está levando a 

novas medidas de restrição à mobilidade, o que deverá impactar 

significativamente o PIB do 2T21. Esperamos recuperação no 2S21, 

mas esta deverá ser impactada pela manutenção de ruídos 

políticos e fiscais, que estão levando a aperto considerável de 

condições financeiras. Esperamos crescimento de 2,3% em 2021 e 

de 1,5% em 2022. Este cenário pressupõe um câmbio médio mais 

elevado tanto na segunda metade do ano quanto em 2022, o que 

deve levar o IPCA a 4,8% e 3,4% em 2021 e 2022, respectivamente. 

A continuidade de nível elevado de ruídos de cunho político e 

fiscal, assim como os flertes a políticas populistas, deverão levar o 

BC a realizar a normalização da política monetária em um ciclo 

único, e esperamos que a taxa Selic atinja 6,00% ao final deste ano 

e 6,50% ao início do próximo. 
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Com o forte avanço da nova onda de covid19 no país e o elevado grau de utilização de recursos médicos e leitos de UTI (que 

ultrapassa 90% em 16 estado e entre 80-90% em 10 estados), vivemos uma importante – e não esperada – agudização da pandemia 

que está levando à imposição de novas medidas de distanciamento social. Concomitantemente, assistimos a um ritmo de vacinação 

ainda muito aquém do necessário, ao passo em que o cronograma de entrega de novas doses é consistentemente revisado para 

pior, fruto da escassez de oferta mundial em conjunto ao fato de termos apostado, inicialmente, em uma estratégia de privilegiar 

a produção nacional da vacina. 

 

 

 

Dado este contexto, esperamos que medidas mais severas de restrição à mobilidade devam continuar a ser impostas ao menos até 

o final de abril, podendo ser mais rígidas em regiões que se aproximem da possibilidade de utilização total de leitos de UTI e do 

colapso dos seus sistemas de saúde. Com isto, esperamos redução significativa da atividade econômica entre março e abril, porém 

em magnitude inferior ao que observamos no início da pandemia em 2020. Isto na sequência de dados de atividade que até 

surpreendiam positivamente nos dois primeiros meses do ano. 

 

Com isto, passamos a esperar uma queda mais significativa do PIB no 2T21, -2,0% na comparação trimestral dessazonalizada, após 

queda esperada de 0,2% no 1T21. Assim como vimos também no ano passado, esperamos recuperação mais forte no 3T21, com 

crescimento de 3%, com o movimento gradual de reabertura da economia após a inflexão do número de casos e mortes ainda no 

segundo trimestre e com o avanço do processo de vacinação. Com isso, o crescimento do PIB deve ficar em 2,3% esse ano. Para 

2022, esperamos que o PIB registre expansão de 1,5%. 
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Adicionalmente, a incerteza política e a condução da política fiscal e de reformas devem continuar a dificultar a recuperação da 

atividade econômica. No curto prazo, o risco mais significativo é com relação ao avanço da pandemia e as pressões para que se 

decrete estado de calamidade de modo a se poder realizar gastos com a pandemia além do que foi autorizado na PEC emergencial 

(R$ 44 bilhões).  

 

No médio prazo, a antecipação do ciclo eleitoral com a recente decisão do STF que permite que o ex-presidente Lula possa participar 

das eleições em 2022, junto com o já concreto e recorrente flerte com medidas populistas por parte do Palácio do Planalto, devem 

manter um nível de prêmio de risco mais elevado, tendo como consequência condições financeiras mais restritivas. Tal cenário 

deve se intensificar no próximo ano, com a corrida eleitoral se aproximando. Inclusive, este tem sido o caso em disputas eleitorais 

mais acirradas, como visto nas duas últimas disputas à presidência.  

 



 

 

COMENTÁRIO MACRO 

5 

 

 

Neste cenário, trabalhamos com um câmbio médio mais elevado já neste ano, próximo a R$ 5,50/US$, e se intensificando em 2022, 

chegando a patamar próximo a R$ 6,00/US$, mesmo que, eventualmente, um desfecho positivo da eleição possa levar o câmbio a 

um patamar de final de ano mais apreciado. Isto implica inflação mais elevada, e esperamos que o IPCA atinja 4,8% em 2021 e 3,4% 

em 2022. 

 

Este cenário deverá se mostrar desafiador para a política monetária. Na ata da última reunião do Copom, o BC sinalizou que está 

observando um fechamento mais rápido do hiato do produto frente ao esperado anteriormente, principalmente no que toca o 

mercado de trabalho, e espera uma forte recuperação no 2S21, mesmo que haja algum impacto na atividade do avanço da 

pandemia no curto prazo. Já no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC divulgou um exercício bastante oportuno: cenários 

alternativos para a inflação no caso de uma deterioração fiscal mais significativa e no caso de uma piora da pandemia. 

 

O cenário de deterioração fiscal tem como base o observado entre 2014 e 2016, momento no qual a sustentabilidade da dívida 

pública foi colocada em xeque. Aqui, o BC enxerga que o IPCA em 2022 poderia alcançar 5,9%, frente a 3,5% projetado no cenário 

base. Já no caso de um recrudescimento da pandemia, a inflação cederia pouco: 3,2% projetado ao final de 2022. Existe, então, 

uma importante assimetria no balanço de riscos para a inflação do próximo ano.  

 

O BC também divulgou um terceiro cenário, compreendendo 15% do impacto calculado no cenário de piora fiscal, e 50% do cenário 

de piora da pandemia. A inflação esperada para o próximo ano fica em 3,7%. Este cenário parece o mais razoável para se imaginar 

sobre o que estaria balizando as decisões de política monetária: uma piora da pandemia concomitante a algum grau de piora fiscal, 

mas sem mudança de regime fiscal. 
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Em suma, tais exercícios deixam bastante claro a complexidade da situação atual, combinando queda da atividade econômica no 

curto prazo, e concomitante risco fiscal significativo. Assim como o BC, não trabalhamos, em nosso cenário base, com uma ruptura 

do atual regime fiscal, julgamos que continuaremos as ver tentativas de se extrapolar o teto de gastos seja via créditos 

extraordinários, seja via decretação da calamidade. Com isso, teremos a continuidade da pressão sobre os preços de ativos e 

condições financeiras desfavoráveis a uma recuperação mais robusta. Ademais, a piora da pandemia também voltou a deixar em 

segundo plano a continuidade de reformas. O relator da reforma administrativa no Congresso, por exemplo, já sinalizou que seu 

relatório, anteriormente a ser divulgado até o próximo dia 30, será adiado. 

 

Em sua conferência à imprensa após a divulgação do RTI, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, sinalizou de forma bastante 

enfática de que o cenário base ainda contempla normalização parcial de juros, com a Selic não atingindo seu nível neutro. Não 

obstante, acreditamos que a piora do cenário político e fiscal, com a manutenção de um nível de ruído político e prêmios de risco 

elevados deverão levar à continuidade dos riscos de desancoragem de expectativas de inflação e, por conseguinte, à continuidade 

da normalização monetária até ao seu nível neutro.  

 

Desta forma, passamos a esperar que o BC, após nova alta de 75 pontos base já sinalizada para sua próxima reunião, em maio, 

deverá continuar este ciclo com elevações adicionais da Selic de 50 pontos por reunião, levando a taxa a 6% ao final deste ano e a 

6,5% no início de 2021.  

 

Há espaço, aqui, para sermos surpreendidos positivamente. É possível vislumbrar um cenário com (i) a vacinação avançando de 

forma célere e a pandemia mostrando clara inflexão, diminuindo a pressão sobre a política fiscal e (ii) os agentes políticos, e em 

especial o presidente Jair Bolsonaro, desistindo de insistir em pautas populistas em prol da agenda de reformas. Mas os 

acontecimentos dos últimos meses sugerem que a probabilidade deste cenário parece ser baixa. Colheremos, então, menos PIB, 

mais inflação e mais juros. 
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