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A atividade econômica medida pelo Índice de Atividade Econômica do Banco do Brasil 
(IBC-Br)  surpreendeu no mês de novembro, acumulando uma alta de 0,59%. Ainda 
que esteja em desaceleração, o indicador é maior do que as projeções de mercado. 
Esse dado diz respeito às altas de 1,2% na produção industrial e 2,6% na prestação de 
serviços, somado pela queda de 0,1% nas vendas do varejo restrito. No agregado do ano, 
de janeiro a novembro de 2020, o IBC-Br aponta para um recuo da economia brasileira de 
4,63%. No que toca ao PIB per capita, no entanto, o acumulado do ano deve representar 
um total de 2,3% menor do que o registrado em 2019, apontando que não só o “bolo” não 
cresce, mas que há mais pessoas disputando a fatia. O aumento das incertezas nesse 
período fez com que se iniciasse um movimento de revisão das estimativas mais positivas 
para o PIB, o que não afetaria somente o 1º trimestre, senão que jogaria a economia 
brasileira de volta a um ciclo recessivo. Segundo a consultoria Oxford Economics, com 
a queda em dezembro e a contração em janeiro, a renda das famílias deve cair 17% no 
primeiro trimestre deste ano, ante o pico registrado no terceiro trimestre do ano passado. 
A Pesquisa Focus projeta um recuo de 1% neste primeiro trimestre.

MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADE E POLÍTICAS SOCIAIS

O Mercado de Trabalho é o segmento da economia brasileira mais distante do apregoado 
crescimento em “V”. Embora a taxa de desocupação esteja elevada, o Auxílio Emergencial 
evitou que a taxa fosse ainda mais pressionada, o que preocupa os analistas do mercado 
de trabalho com o seu fim prematuro. O mercado de trabalho é muito menos elástico que 
outros setores econômicos. Dessa forma, mesmo com um crescimento do PIB em torno 
de 3% no ano de 2021, a economia não deverá gerar ocupação suficiente para absorver 
essa massa de desempregados. A necessidade de restrições à mobilidade em função do 
aumento no número de casos de infectados pela Covid-19 ainda enseja mais desafios à 
retomada da ocupação. Segundo levantamento tendo como base a Pnad Covid e a Pnad 
contínua, foi recuperado apenas um emprego para cada cinco perdidos na pandemia. 
Não só a recuperação deve ser mais lenta, como é possível o aumento no número de 
desocupados, tanto em função do fim do auxílio emergencial quanto do fim do programa de 
sustentação do emprego criado para ajudar a conter as demissões.

POLÍTICA MONETÁRIA E INFLAÇÃO

Em janeiro ocorreu a 236ª reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O comitê 
votou para manter o nível da taxa básica de juros em 2,00% a.a. e aponta que “essa 
decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que a 
usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para 
a meta no horizonte relevante, que inclui o ano-calendário de 2021 e, principalmente, o 
de 2022”. Mais além, o comitê declarou o fim do “forward guidance” que havia adotado 
em sua 232ª reunião, sobressaltando que esse fato não implica elevação automática 
da taxa de juros. Como vimos apontando em publicações anteriores, de fato o cenário 
inflacionário levanta preocupações, sobretudo no que tange à renda dos estratos mais 
baixos da população, afetados principalmente pela elevação nos preços dos alimentos. 
A inflação acumulada de Jan/20 a Dez/20 penalizou sobretudo as faixas de renda muito 
baixa e baixa.
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POLÍTICA FISCAL

O déficit primário do Governo Federal e do Banco Central somados atingiram 10,06% do PIB, 
a maior marca da história. Apenas no mês de dezembro a necessidade de financiamento 
chegou a 6,77% da atividade, apesar desse valor ter sido consideravelmente menor do 
que aquele atingido em junho, por exemplo, quando bateu impressionantes 32%. O custo 
médio da dívida em dezembro voltou a cair, chegando a 8,44% a.a., o menor patamar 
desde setembro, quando estava em 8,34% ao ano. Já o prazo médio apresentou mais um 
leve encurtamento, chegando a 3,57 anos, depois de ter atingido 3,66 anos em novembro. 
Estamos agora no menor nível desde dezembro de 2011. O encurtamento da dívida tem 
sido praticado de forma deliberada a fim de baratear seu custo, tendo como efeito colateral 
o aumento dos compromissos no curto prazo, tal como discutido em nosso Balanço 
econômico de 2020. Contudo, houve uma mudança relevante na gestão conjunta da dívida 
pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central visando atenuar a elevação do custo da dívida.

SETORES

Indústria

Com relação aos últimos dados disponíveis sobre o desempenho da indústria, no acumulado 
de janeiro a novembro, em comparação com o mesmo período de 2019, a produção da 
indústria geral registrou queda de 5,6%. A indústria de transformação, que registrou queda 
de 6,0%, foi a principal responsável pela baixa do setor. Destaca-se a base de comparação 
rebaixada, uma vez que o setor ainda não havia recuperado o patamar de 2014, anterior à 
crise de 2015-16, e vinha de um ano de queda da produção em 2019 de 1,1%. 

Serviços

O setor de serviços é o que enfrenta maior dificuldade em se recuperar do choque da 
Covid-19, e o início do ano não demonstrou sinais de recuperação mais robusta, ao 
menos no primeiro trimestre. O mês de janeiro foi marcado por elevadas incertezas 
e redução das expectativas de retomada, desenhando um cenário de pessimismo e 
receio de que 2021 seja pior que 2020 para o setor.

Comércio

O comércio começou o ano com arrefecimento das expectativas altas que vinham 
do final de 2020. Embora o setor, diferentemente dos serviços, já tenha retomado o 
volume de atividades – na comparação livre de efeitos sazonais – anterior ao choque 
da Covid-19, não conseguiu recuperar as perdas e de janeiro a novembro acumulava 
queda de 1,9% com relação ao mesmo período do ano anterior. Nos últimos meses do 
ano, o ritmo de expansão já havia diminuído.

Agropecuária

A agropecuária foi o único setor que apresentou alta na média do ano em 2020 em 
comparação com 2019, impedindo queda mais acentuada da atividade. O IPEA projeta 
que o PIB agro tenha crescido 1,5% no ano que se encerrou. Além disso, o setor 
começa o ano com grandes expectativas, de que após o crescimento do ano passado 
venha um novo ano de crescimento, estimado também pelo IPEA em 1,2%. O IBGE 
projeta expansão de 2,5% da safra, atingindo novo recorde após expansão de 5,2% 
em 2020. O crescimento do setor foi favorecido pela alta dos preços das commodities, 
que foi reforçado pela alta do dólar. Por mais que os preços possam não apresentar 
novas altas na margem – ao menos não tão expressivas – em 2021, a perspectiva é 
que se mantenham em patamares elevados, impulsionando o crescimento do setor.
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CRESCIMENTO ECONÔMICO, SETOR EXTERNO E 
CÂMBIO

A atividade econômica, medida pelo (IBC-br) Índice de Atividade Econômica 
do Banco do Brasil, surpreendeu no mês de novembro, acumulando uma alta 
de 0,59%. Ainda que esteja em desaceleração, o indicador é maior do que as 
projeções de mercado. Esse dado diz respeito a altas de 1,2% da produção 
industrial e 2,6 na prestação de serviços, somado pela queda de 0,1% nas 
vendas do varejo restrito. No agregado do ano, de janeiro a novembro de 
2020, o IBC-Br aponta para um recuo da economia brasileira de 4,63%.

Segundo o Boletim Macro do Ibre/FGV do mês de novembro apresentou o 
crescimento de novembro de forma desagregada. O “consumo das famílias” 
teve uma retração de -3,0% no trimestre móvel que finou em novembro, na 
comparação com o mesmo trimestre de 2019. O consumo das famílias tem tido 
trajetória ascendente desde a grande queda registrada em abril, no entanto, 
ainda acumula variações negativas. Outro ponto importante é que a Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu 1% também no trimestre findado em 
novembro na comparação com 2019. Após sete retrações consecutivas, 
o investimento cresceu puxado pelo bom desempenho de máquinas e 
equipamentos, que cresceu 3,4% e construção, com 0,6%.

No que toca ao PIB per capita, no entanto, o acumulado do ano deve 
representar um total de 2,3% menor do que o registrado em 2019, apontando 
– com isso – que não só o “bolo” não cresce mas há mais pessoas disputando 
a fatia. O empobrecimento geral da população ainda terá mais desafios pela 
frente em função da esperada retração econômica no 1º trimestre de 2021, 
fundamentalmente em função do aumento célere no número de novos casos 
da Covid-19 e as restrições à mobilidade, oficiais ou voluntárias.  Além desses 
elementos, o fim do auxílio emergencial deve contribuir negativamente para a 
performance econômica, dirimindo a capacidade de consumo interno. 

A Pesquisa Focus projeta um recuo de 1% nesse primeiro trimestre. Para 
a professora da UFF Julia Braga, a projeção está em sintonia com alguns 
indicadores coincidentes, como o índice Cielo (de varejo) e o acompanhamento 
(Tracking) semanal do PIB, feito pela OCDE, que já apontam para perda de 
fôlego da economia brasileira.  “Realmente a gente tem um cenário bastante 
preocupante. Há dois fatores importantes: o fim do auxílio emergencial e uma 
certa inflação, que não é historicamente alta, mas que teve alta de alimentos 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/21/pais-tera-pib-per-capita-este-ano-23-menor-que-em-2019.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/21/pais-tera-pib-per-capita-este-ano-23-menor-que-em-2019.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/26/pesquisa-focus-projeta-recuo-de-1-no-trimestre.ghtml
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e uma difusão do atacado para o varejo. Esses dois fatores juntos reduzem 
muito a renda das famílias, o que afeta o consumo das famílias, com impacto 
na demanda agregada”.

O aumento das incertezas nesse período fez com que se iniciasse um 
movimento de revisão das estimativas mais positivas para o PIB, o que não 
afetaria somente o 1º trimestre, senão que jogaria a economia brasileira de 
volta a um ciclo recessivo.  Segundo a consultoria Oxford Economics, com 
a queda em dezembro e a contração em janeiro, a renda das famílias deve 
cair 17% no primeiro trimestre desde ano, ante o pico registrado no terceiro 
trimestre do ano passado. 

Parte da contração do consumo, que tem demasiado impacto na composição do 
PIB, tem relação com o fato de que ao não “salvar vidas”, também dificultamos 
a salvação da economia. Além do prejuízo imensurável às famílias, as mortes 
ocorridas em decorrência do Novo Coronavírus têm forte impacto econômico. 
Segundo pesquisa do IBRE/FGV, a morte de brasileiros acima de 20 anos 
de idade retiraram R$ 5,1 bilhões da massa de renda potencial das famílias. 
Em alguns casos, famílias inteiras sofrem com a perda de um idoso, no qual 
o benefício previdenciário era a única fonte de renda familiar. Além disso, 
em função do vírus acometer as pessoas mais velhas, a perda dessas vidas 
impacta, também, na produtividade geral da economia. 

Por fim, se  o atraso na vacinação nos países subdesenvolvidos seguir no 
caminho atual, essas economias se depararão com perdas de até US$ 2,4 
trilhões, em razão de interrupções nas cadeias de fornecimento e no comércio 
mundial. Quanto mais demorar a chegada da vacina, maior será no impacto na 
economia e com mais facilidade poderão se desenvolver variações do vírus. 
Ainda em uma análise internacional, a América Latina levará mais tempo do 
que outras regiões emergentes para se recuperar dessa crise, uma vez que 
nossa região já sofria de problemas fiscais e baixo crescimento anteriormente 
à pandemia. Nesse ano de 2021, a economia da região deve se recuperar 
parcialmente, logrando uma expansão de  3,7%, após uma contração de 
6,9%, segundo estimativas do Banco Mundial. 

Com relação ao cenário externo, a China foi o país que desempenhou papel de 
destaque na balança comercial brasileira, perfazendo 70% do nosso superávit. 
A título de comparação,  a participação da China nas exportações brasileira 
superou a soma das fatias dos EUA e União Européia juntas. Aliás, o comércio 
do Brasil com os EUA é o que mais sofre com a pandemia. As vendas aos 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/25/piora-da-pandemia-da-inicio-a-onda-de-revisoes-para-o-pib.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/25/atraso-da-vacinacao-nos-paises-pobres-ameaca-as-economias-desenvolvidas.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/25/atraso-da-vacinacao-nos-paises-pobres-ameaca-as-economias-desenvolvidas.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/25/atraso-da-vacinacao-nos-paises-pobres-ameaca-as-economias-desenvolvidas.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/18/al-levara-mais-tempo-do-que-outras-regioes-emergentes-para-se-recuperar.ghtml
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-01/2021-01-boletim-macro-1.pdf
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norte-americanos recuaram 27,8% em 2020, mais de quatro vezes a queda 
geral dos embarques brasileiros para o mundo. Já as importações aos EUA 
encolheram, apenas 19,8%. Assim, o valor de troca (a soma das exportações 
e importações) entre os dois países caiu 23,8% em 2020, o menor nível desde 
a crise de 2009.

No que tange ao câmbio, para encerrar, a posição cambial líquida do Banco 
Central (BC) caiu abaixo de US$ 290 bilhões pela primeira vez em cinco anos. 
A posição líquida em relação ao total das reservas internacional é que se 
desconta das reservas o estoque de swaps, um instrumento equivalente à 
venda futura da moeda estrangeira. A posição líquida, dessa forma, é um 
termômetro mais preciso da situação das reservas. No entanto, em que pese 
a queda recente, a posição cambial líquida segue em patamar confortável. 
A perspectiva da Asa Investments é que o fluxo cambial neste ano fique 
“neutro ou levemente positivo” em função da manutenção do preço elevado 
das commodities, as menores incertezas globais, a recuperação acelerada da 
economia chinesa e os juros baixos ao redor do mundo. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/21/comercio-do-brasil-com-eua-e-o-que-mais-sofre-com-a-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/21/comercio-do-brasil-com-eua-e-o-que-mais-sofre-com-a-pandemia.ghtml
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MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADE E 
POLÍTICAS SOCIAIS

O Mercado de Trabalho é o segmento da economia brasileira mais distante do 
apregoado crescimento em “V”. Embora a taxa de desocupação esteja elevada, 
o Auxílio Emergencial evitou que a taxa fosse ainda mais pressionada, o que 
preocupa os analistas do mercado de trabalho com o seu fim prematuro. No 
segundo trimestre de 2020, 493 mil deixaram a força de trabalho e no terceiro 
trimestre de 2020 mais 808 mil pessoas. Embora tenha ficado desocupadas, 
essas pessoas não constam como desempregadas.

Gráfico 1: Taxa de participação na força de trabalho das pessoas de 14 
anos ou mais de idade, na semana de referência (%)

 
Fonte: PNAD Contínua/IBGE. Elaboração própria

Caso sejam retiradas da taxa de participação apenas aquelas pessoas que 
estão ocupadas, ou seja, retirando os desocupados, o nível de participação 
chegou a patamar alarmante. Apenas 47% da população em idade ativa está, 
efetivamente, ocupada.

O mercado de trabalho é muito menos elástico que outros setores econômicos. 
Dessa forma, mesmo a economia tendo crescimento em torno de 3% no ano 
de 2021, a economia não deverá gerar ocupação suficiente para absorver 
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essa massa de desempregados. A necessidade de restrições à mobilidade em 
função do aumento no número de casos de infectados pela Covid-19 ainda 
enseja mais desafios à retomada da ocupação.

Segundo levantamento tendo como base aa Pnad Covid e a Pnad contínua, foi 
recuperado apenas um emprego para cada cinco perdidos na pandemia. Não 
só a recuperação deve ser mais lenta quanto é possível aumento no número 
de desocupados, tanto em função do fim do auxílio emergencial quanto do 
fim do programa de sustentação do emprego fora (Bem) criado para ajudar a 
conter as demissões. 

Não só a recuperação do emprego mas a recuperação da renda também 
percorrerá um grande caminho. A massa salarial mensal dos trabalhadores 
informais e por conta própria caiu R$ 15,8 bilhões no segundo semestre de 
2020 em comparação com o período pré-pandemia. Para agravar a situação, 
o INPC fechou levemente acima do estipulado para o ajuste do salário mínimo 
e o Ministério da Economia ainda não respondeu se a pasta irá apresentar 
proposta de correção. 

A boa notícia é que a PNAD contínua última, registrada para o mês de outubro, 
mostrou queda leve na desocupação, fechando em 14,3%. No entanto, a alta 
foi explicada pelos informais – fundamentalmente – ainda que o saldo do 
CAGED tenha apresentado também elevação no emprego formal. 

As cidades que lograram melhor desempenho na geração de postos de 
trabalho, especialmente no trabalho formal, foram – justamente – as que 
tiveram maior cobertura no pagamento do auxílio emergencial, corroborando 
a importância da manutenção do nível consumo no dinamismo do mercado 
interno. Entre as 500 cidades com melhor desempenho no mercado formal 
entre março e novembro, 357 delas têm mais beneficiários do programa 
do que a média nacional. Essas cidades estão, principalmente na região 
Nordeste, que aponta para um elemento importante de freio ao aumento das 
desigualdades regionais. 

No que tange a manutenção do auxílio emergencial, a equipe econômica teme o 
avanço da Covid, mas avalia que o cenário ainda não exige o retorno do auxílio, 
que está condicionado a performance da vacinação e a manutenção de uma 
elevado número de mortos. A equipe econômica tem concedido prioridade ao 
estudo de medidas que não gerem impacto fiscal em 2021, nas quais vigora o 
saque do 13º, benefício de aposentados ou a liberação dos recursos do FGTS.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/18/piora-da-pandemia-afeta-mercado-de-trabalho.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/18/piora-da-pandemia-afeta-mercado-de-trabalho.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/salario-minimo-em-2021-fica-abaixo-da-inflacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/salario-minimo-em-2021-fica-abaixo-da-inflacao.shtml
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-01/2021-01-boletim-macro-1.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-01/2021-01-boletim-macro-1.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/cidades-com-melhor-desempenho-no-emprego-receberam-mais-auxilio-emergencial.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/cidades-com-melhor-desempenho-no-emprego-receberam-mais-auxilio-emergencial.shtml
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Quanto ao auxílio, Paulo Guedes aventou que se a política voltar, terá que 
ser travado todo o resto do orçamento. Segundo ele, o retorno ao auxílio 
equivaleria a “apertar o botão” que trava todo o resto. A manutenção da política 
estará condicionado ao fim dos repasses automáticas para educação, saúde 
e segurança. Bolsonaro ainda condiciona a renição do auxílio à aprovação da 
PEC emergencial, que abre gatilhos automáticos quanto a despesa primária 
ultrapassasse o limite da Regra de Ouro. Assim, haveria corte de gastos 
correntes, inclusive, corte de salário de servidores, e redução salarial com 
redução de jornada. 

Se por um lado a medida contribuiu na popularidade do governo, que sofreu 
uma queda nas últimas pesquisas, por outro, causa tremores no bloco 
aliado ligado ao mercado financeiro. O risco de volta do auxílio preocupa 
o mercado. Para o economista-chefe da Vinland, Aurelio Bicalho, o atual 
quadro da economia pode tornar desnecessário o benefício, avaliando que 
a economia não precisa desse estímulo fiscal amplo. Uma nova rodada do 
auxílio teria, necessariamente, que caber no teto de gastos, é o que avaliam 
os representantes do “mercado”.

Segundo Cristiano Romero, em sua coluna no Jornal Valor Econômico, vivemos 
diante de uma encruzilhada que é fiscal mas também social, avaliado que não 
é desprezível a crise social que pode se avizinhar com o fim do auxílio. Por 
fim, Armínio Fraga, ex presidente do Banco Central, sugere que um país mais 
arrumado não retiraria todo o auxílio de uma só vez, comparando a situação 
econômica ao uso de cortisona na medicina. 

Não só no Brasil, mas no mundo inteiro economistas estão alertando para 
a piora da desigualdade pós pandemia. Os mais ricos recuperaram suas 
perdas em nove meses, enquanto os mais pobres levarão 14 anos para 
repor os prejuízos. Essa é a tônica do novo relatório da Oxfam, “O vírus da 
desigualdade”, lançado no Fórum Econômico Mundial em Davos.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/26/guedes-fala-que-consequencias-do-retorno-do-auxilio-emergencial-sao-muito-amplas.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/26/guedes-fala-que-consequencias-do-retorno-do-auxilio-emergencial-sao-muito-amplas.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/23/bolsonaro-quer-condicionar-renovacao-do-auxilio-a-pec-emergencial.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/23/bolsonaro-quer-condicionar-renovacao-do-auxilio-a-pec-emergencial.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/25/risco-de-volta-do-auxilio-preocupa-o-mercado.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/25/risco-de-volta-do-auxilio-preocupa-o-mercado.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/coluna/encruzilhada-fiscal-e-social.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/um-pais-mais-arrumado-nao-retiraria-todo-o-auxilio-de-uma-vez-diz-arminio-fraga.shtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/25/economistas-alertam-para-piora-da-desigualdade-com-a-pandemia.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/25/economistas-alertam-para-piora-da-desigualdade-com-a-pandemia.ghtml
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POLÍTICA MONETÁRIA E INFLAÇÃO

Em Janeiro ocorreu a 236ª reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM). O 
comunicado sobre a reunião aponta para maiores incertezas quanto à pandemia. 
Internacionalmente, o recrudescimento da pandemia com o surgimento de 
novas cepas do vírus reverteu os ganhos de mobilidade. Não obstante, os novos 
estímulos fiscais anunciados e a tônica da condução da política monetária pelos 
principais bancos centrais frente a ociosidade econômica tem apontado para a 
persistência dos estímulos monetárias, o que, por sua vez, aponta um maior 
espaço para a continuidade dos estímulos monetários nos países emergentes. 

Ademais, o comunicado aponta que o aumento dos preços internacionais das 
commodities e seus reflexos sobre os preços de alimentos e combustíveis tem 
elevado as projeções de inflação, no entanto ainda se credita a esse fenômeno 
uma caracterização temporária ainda que mais persistente do que o inicialmente 
esperado e que, por conseguinte, deve continuar sendo monitorado com atenção.

Ainda, o comitê vê pontos de sinais trocados para o quadro inflacionário no país. 
Por um lado, o nível de ociosidade na economia, bem como a concentração 
dessa ociosidade no setor de serviços, pode implicar numa inflação abaixo da 
meta. Por outro lado, os riscos associados a uma deterioração do cenário fiscal, 
com a persistência de políticas fiscais de combate à pandemia e/ou possíveis 
frustrações quanto às reformas do Estado, podem elevar os prêmios de risco. 
“Assim, o risco fiscal elevado segue criando uma assimetria altista no balanço de 
riscos, ou seja, com trajetórias para a inflação acima do projetado no horizonte 
relevante para a política monetária”.  

Nesse sentido, o comitê votou para manter o nível da taxa básica de juros em 2.00% 
a. a. e aponta que “essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos 
de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com 
a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o ano-
calendário de 2021 e, principalmente, o de 2022.”. Mais além, o comitê declarou o 
fim do “forward guidance” que havia adotado em sua 232ª reunião, sobressaltando 
que esse fato não implica elevação automática da taxa de juros. 

O chamado “forward guidance” é um instrumento de política monetária que indica 
de forma assertiva as ações que serão tomadas pela autoridade monetária de 
forma a atingir as metas estabelecidas. Como aponta o economista Fabio Terra 
em artigo no jornal Valor Econômico, a vantagem da utilização do instrumento 
está no fato de que ele busca conduzir amplamente as expectativas de forma 
a “isolar a política monetária de notícias surpresas que a acometam e, então, 
volatilizem e restrinjam a estabilidade da taxa básica.”. Na 232ª reunião, o 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
http://1https://valor.globo.com/google/amp/opiniao/coluna/por-que-nao-oficializar-o-forward-guidance.ghtml?__twitter_impression=true
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COPOM implementou esse instrumento, apontando que ele consistia na 
manutenção do nível da taxa de juros (baixada de 2,25% para 2% na ocasião) 
ou sua redução, ou seja, se vetava a possibilidade de aumentos na taxa básica 
desde que fossem atendidas algumas condições: expectativas e projeções de 
inflação para o horizonte relevante abaixo da meta, a manutenção do regime 
fiscal e a ancoragem das expectativas de inflação no longo prazo. 

A retirada do “forward guidance” da condução da política monetária já era 
esperada pelos agentes do mercado, mas das surpresas dessa última reunião, 
pode-se destacar a utilização da expressão “neste momento” ao apontar para 
o elevado nível de estímulos no comunicado, o que pode ser entendido como 
uma maior predisposição ao aumento futuro da taxa básica. De maneira geral, 
a linguagem utilizada no comunicado aponta para uma futura alta dos juros 
e uma maior preocupação com o cenário inflacionário. De 90 instituições 
ouvidas pelo jornal Valor Econômico, 80 delas conjecturam um cenário de 
aumento nas taxas básicas de juros.

Como vimos apontando em publicações anteriores1, de fato o cenário inflacionário 
levanta preocupações, sobretudo no que tange a renda dos estratos mais baixos 
da população, afetados principalmente pela elevação nos preços dos alimentos. 
Como se pode ver, o gráfico abaixo nos mostra que a inflação acumulada de 
Jan/20 a Dez/20 penalizou sobretudo as faixas de renda muito baixa e baixa. 

Gráfico 2: Inflação por faixa de renda entre janeiro e dezembro de 2020, 
variação acumulada em 12 meses, em (%)

Fonte: Ipea. Elaboração própria.

1 Ver nosso Boletim de Política Econômica – Out/20, Nov/20 e Dez/20

http://1https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/21/cresce-aposta-em-elevacao-da-selic-ja-na-reuniao-de-marco.ghtml
http://2https://valor.globo.com/google/amp/opiniao/coluna/por-que-nao-oficializar-o-forward-guidance.ghtml?__twitter_impression=true
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O IGP-10 variou 1,33% em Janeiro. Em comparação ao mês anterior, houve uma 
desaceleração desse indicador que havia variado a uma taxa de 1,97%. Entre 
os maiores responsáveis por essa desaceleração estão os alimentos no atacado 
como a Soja em grãos que variou -10,45%, Bovinos, o Milho em grão, Suínos e 
o Arroz que variaram respectivamente -5,5%, -4,77%, -11,19% e -5,57%. Esses 
preços são componentes do IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo que capta 
as movimentações no mercado atacado) em que se destacam, por outro lado, 
acelerações nos preços do Minério de Ferro (20,61% ante -0,17% em Dezembro), 
Óleo Diesel (7,885 ante 5,3%), a Gasolina Automotiva 95,35% ante 0,17%) e a 
Banana (18,21% ante 15,64%). Pelo lado dos preços ao consumidos, destacam-
se acelerações nos preços da tarifa de eletricidade (5,17% ante 4,36%), curso 
superior (2,45% ante 0,58%) e curso de ensino fundamental (0,72% ante 2,93%).

Já o IGP-M de Janeiro apresentou um cenário de aceleração frente ao mesmo 
indicador do mês anterior, isto é, 2,37% em Janeiro frente a 1,18% no mesmo 
período do mês anterior. As principais influências positivas e negativas são 
muito similares às apresentadas no parágrafo anterior. 

Nós destacamos que a inflação ainda é assunto que deve gerar muito cuidado. Os 
preços dos alimentos, sobretudo a granel, por questões sazonais, provavelmente 
apresentarão quedas nesse primeiro semestre. A Soja, por exemplo, tem 
nesses primeiros meses do ano o fim do período de plantio e início do período 
de colheita. Assim, os preços tendem a ceder um pouco com a abundante 
oferta, desde que não se frustrem expectativas de produção. Por outro lado, o 
nível cambial ainda oferece preços muito atraentes para os produtores rurais, 
isto é, o câmbio pode revelar-se ainda um fator que impulsione o escoamento 
da produção para a exportação, encarecendo-os no mercado interno, o que 
pode provocar uma aceleração de preços sobretudo no segundo semestre de 
2021, período entressafras, semelhante ao que vimos no segundo semestre de 
2020. Além disso, o aumento dos preços da energia elétrica devido a baixos 
níveis pluviais, bem como o aumento de preços de derivados do petróleo nos 
preocupam, uma vez que esses são preços que fatalmente operam pelo lado 
dos custos para praticamente todos os setores econômicos. 

Ainda, como vimos também apontando em publicações anteriores, o papel da 
política monetária expansionista, com a redução dos juros e a liberação de 
compulsórios, tem sido, ao lado do auxílio emergencial, pontos fundamentais para 
o não aprofundamento da deterioração econômica. Ao mesmo tempo, a recente 
pesquisa do DataFolha nos mostra que há ainda uma situação de calamidade 
econômica em que “69% daqueles que receberam o auxílio emergencial ainda 
não encontraram outra fonte de renda para substituir o benefício”.

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-01/igp-10_fgv_press-release-resumido_jan21_0.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-01/igp-m_2a-previa_fgv_press-release_jan21.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/7-em-cada-10-nao-encontraram-fonte-de-renda-para-substituir-auxilio-emergencial-diz-datafolha.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/7-em-cada-10-nao-encontraram-fonte-de-renda-para-substituir-auxilio-emergencial-diz-datafolha.shtml
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Há certa unanimidade entre economistas e operadores de mercado de 
que a liberação dos compulsórios, bem como programas de crédito como 
o Pronampe incidiram significativamente sobre a expansão do crédito, 
sobretudo para pessoas jurídicas em forma de recursos para o capital de 
giro, de forma que a repentina redução de receitas provocada pela pandemia 
pudesse ser coberta. Segundo a Febraban em Boletim de Dezembro de 
2020, projeta-se que o saldo total de crédito em 2020 tenha crescido 15,4%, 
o maior crescimento desde 2012 (16,4%). Assim e em que pese a falta de 
instrumentos adequados de averiguação, nos parece que a política monetária 
expansionista e, por consequência a expansão do crédito, por um lado, foram 
capazes de impedir a “quebradeira” generalizada, mas, por outro lado e a que 
se pese também a própria pandemia, têm sido incapazes de impulsionar o 
crescimento econômico.

Ademais, vemos que os diversos temores que agentes do mercado tem 
externalizado frente ao risco fiscal carregam um certo exagero. Entretanto, 
ainda que exagerados, esses temores em relação ao risco fiscal podem acabar 
por se materializar em mais aceleração inflacionária, na medida em que o que é 
visto como sinalização pelo “mercado”, isto é, a “âncora fiscal”, por exemplo se 
derrubada, pode se tornar em elemento desagregador de expectativas, atuando, 
assim, como “profecia autorrealizável” e possível desestabilizadora econômica. 

Em governos anteriores, a política econômica operava, grosso modo, a partir 
de uma política fiscal mais ativa e o controle inflacionário era conduzido a 
partir de uma política monetária mais restritiva. O atual mix da política 
econômica tem transferido toda a responsabilidade para a política monetária, 
relegando a política fiscal ao papel restritivo de sucessivos cortes, inclusive 
cortes orçamentários em áreas essenciais para o aumento da produtividade 
da economia brasileira. Assim, enxergamos que essa nova característica da 
política econômica se vê frente a um impasse.

O avanço da inflação e as pressões do mercado, tem colocado na pauta do 
COPOM futuros aumentos da taxa de juros ao mesmo tempo em que a situação 
econômica de maneira alguma tem demonstrado sinais de que sairá de uma 
situação de depressão, já presente anteriormente a pandemia, o que mais 
agravou um cenário já caótico. Ou seja, o impasse se expressa da seguinte 
forma: como a política monetária por si só pode ao mesmo tempo estimular 
a atividade econômica a partir de baixas taxas de juros ao mesmo tempo em 
que a inflação tem se mostrado um risco considerável.

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/18/liquidez-injetada-na-economia-reduz-volume-de-corte-de-compulsorio.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/12/pronampe-ajuda-a-enfrentar-a-crise-mas-alta-demanda-dificulta-credito.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/12/pronampe-ajuda-a-enfrentar-a-crise-mas-alta-demanda-dificulta-credito.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/credito-no-brasil-cresce-em-2020-no-maior-ritmo-desde-2012-diz-febraban.shtml
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Pesquisa%20Especial%20Cr%C3%A9dito_dezembro_20%20-%20imprensa.pdf
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Pesquisa%20Especial%20Cr%C3%A9dito_dezembro_20%20-%20imprensa.pdf
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/21/apos-copom-e-leilao-juros-futuros-avancam-com-temor-fiscal-no-foco.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/21/apos-copom-e-leilao-juros-futuros-avancam-com-temor-fiscal-no-foco.ghtml
https://outraspalavras.net/mercadovsdemocracia/o-perverso-terraplanismo-economico/
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POLÍTICA FISCAL

Como era de se esperar, o déficit primário do Governo Federal e do Banco 
Central somados atingiram 10,06% do PIB, a maior marca da história. Apenas 
no mês de dezembro a necessidade de financiamento chegou a 6,77% da 
atividade, apesar desse valor ter sido consideravelmente menor do que 
aquele atingido em junho, por exemplo, quando bateu impressionantes 32%. 
Ainda que muito elevados, esses valores são reflexo de uma resposta robusta 
do Estado brasileiro à crise pandêmica. Elaboradas e aprovadas apesar do 
Executivo Federal, nossas políticas se destacaram na região e no mundo em 
seu montante e abrangência. Segundo o Covid-19 Economic Stimulus Index, 
atualizado pela última vez em novembro, o Brasil respondeu com estímulos 
fiscais algo equivalente a 12% do PIB, para uma média de 5% na região.

No acumulado do ano o déficit primário do governo central chegou a R$ 745 
bilhões, algo ainda menor que as projeções do Ministério da Economia e do 
Boletim Prisma2 que indicavam déficits ao final do ano de R$ 831 bilhões 
e R$ 786 bilhões, respectivamente. Como em novembro houve pagamentos 
de tributos que haviam sido diferidos no primeiro semestre, em especial PIS/
Cofins, contribuições patronais para a previdência e parcelamentos especiais 
com a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda, a receita primária 
real do mês foi 5,4% maior em comparação com o mesmo período de 2019. 
Contudo, na comparação entre os onze primeiros meses, o período pandêmico 
representou uma redução real de 9,7% da receita total, ao mesmo tempo em 
que exigiu gastos 36% mais elevados em termos reais. 

O esforço exigido por esse cenário representou uma elevação da Dívida Bruta 
do Setor Público (DPSP) em dezembro 15 pontos percentuais acima de seu 
nível um ano antes. Ainda assim, a variação no final do ano foi mais modesta, 
tendo avançado de 88,6% do PIB em novembro para 89,3%3. O custo médio 
da dívida em dezembro voltou a cair, chegando a 8,44% a.a., o menor patamar 
desde setembro quando estava em 8,34% a.a.. Já o prazo médio apresentou 
mais um leve encurtamento chegando a 3,57 anos, depois de ter atingido 3,66 
anos em novembro. Estamos agora no menor nível desde dezembro de 2011, 
conforme pode ser visto no gráfico abaixo

2 Publicação do Banco Central com projeções de instituições financeiras para variáveis fiscais.
3 Esses valores consideram as revisões feitas pelo IBGE na série histórica do PIB nominal 
no último mês. 
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Gráfico 3:   Prazo médio da dívida pública (em anos)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração Própria

O encurtamento da dívida tem sido praticado de forma deliberada a fim de 
baratear seu custo, tendo como efeito colateral o aumento dos compromissos no 
curto prazo, tal como discutido em nosso Balanço econômico de 2020. Contudo, 
houve uma mudança relevante na gestão conjunta da dívida pelo Tesouro 
Nacional e o Banco Central visando atenuar a elevação do custo da dívida, 
conforme foi discutido pela Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado. 

A estratégia consiste em reduzir a emissão de compromissadas por parte do 
Banco Central, ou seja, reduzir a atuação no mercado secundário, a fim de 
aumentar o apetite dos investidores pelas emissões primárias do Tesouro 
e reduzir o prêmio exigido nas negociações. Junto a isso, a diminuição de 
saques líquidos da Conta Única do Tesouro reduz o ritmo de crescimento 
da base monetária, atuando no mesmo sentido de permitir a diminuição das 
operações compromissadas.  

https://iree.org.br/balanc%cc%a7o-da-economia-em-2020-e-perspectivas-para-2021/
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/583296/RAF48_JAN2021.pdf


16©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

Gráfico 4:  Fluxos de condicionantes da base monetária (em bilhões)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração Própria

No gráfico acima, a linha azul representa o saldo das colocações e resgates de 
títulos por parte da STN ao longo de 2020, enquanto a linha vermelha indica o 
saldo das operações com títulos pelo BCB no mercado secundário4. Podemos 
notar que no mês de junho, por exemplo, a STN resgatou títulos em maior 
quantidade do que emitiu, porém a atuação na venda de títulos pelo BCB mais 
que compensou esse movimento. Com isso, apesar da dívida total emitida ter 
reduzido no mês, passando de R$ 6,1 tri em maio para R$ 6,01 tri, o estoque de 
dívida negociada no mercado se elevou em R$ 50 bilhões, atingindo a marca de 
R$ 5,51 tri.

O comportamento futuro da curva de juros, entretanto, estará suscetível 
ao desenrolar da questão fiscal e na maneira de buscar um novo equilíbrio 
orçamentário. Por enquanto a maior questão segue sendo a formulação de um 
programa de transferência de renda capaz de substituir o Auxílio Emergencial. 
Dadas as declarações favoráveis dos novos Presidentes da Câmara e do 
Senado, é provável que o Congresso se empenhe na aprovação da medida  
 

4 Respectivamente, são as séries 2249 e 2252 no Sistema de Gerenciamento de Séries 
Temporais do BCB. 
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após as eleições no dia 1º de Janeiro. Junto a isso, ainda será necessário aprovar 
a Lei Orçamentária Anual de 2021. Arthur Lira (PP-AL)  já propôs que a lei seja 
debatida em um regime especial, tal como a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
aprovada em dezembro, para que possa ir a votação ainda em fevereiro.

Após as pesquisas recentes divulgarem queda na avaliação positiva do 
governo, algo que ocorreu especialmente entre as famílias mais pobres, é 
improvável que o governo deixe de buscar uma alternativa ao auxílio. Diversos 
balões de ensaio já foram lançados, prorrogando o estado de calamidade, ou 
propondo realocação de recursos. A possibilidade de aprovar um benefício 
através de créditos extraordinários poderia poupar o governo do desgaste de 
mexer no Teto de Gastos, que segue como um empecilho para um programa de 
recuperação e é entendido pelo mercado como única âncora fiscal restante. Ao 
que tudo indica seguiremos assistindo ao descolamento entre o discurso das 
reformas (tributária, administrativa, emergencial) e as soluções de ampliação 
dos gastos com vistas no cenário político. O problema estará justamente na 
falta direcionamento para esses gastos, enquanto o governo seguir aquém 
dos desafios da recuperação econômica.

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lira-acredita-que-orcamento-pode-ser-votado-em-fevereiro-e-destravar-pagamento-de-servidores,70003596045
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2021/01/1989211-aprovacao-a-bolsonaro-cai-de-37-para-31-e-reprovacao-vai-a-40.shtml
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SETORES

Indústria

O mês de janeiro foi marcado por intenso debate relacionado à indústria 
brasileira. A partir das expectativas trazidas por dados, o cenário pode parecer 
otimista. O indicador de intenção de investimentos da CNI voltou a crescer no 
mês, o que foi apontado como um retorno de otimismo ao setor, indicando em 
todos os segmentos perspectivas de crescimento nos próximos 6 meses. Os 
indicadores do Ibre/FGV também sinalizaram melhora no cenário. O Índice de 
Confiança da Indústria (ICI) registrou altas de +1,6% em novembro e +1,8% 
em dezembro na comparação livre de efeitos sazonais com o mês anterior, 
assim como o Índice de Expectativas (IE), que registrou +1,6% em dezembro, 
na mesma comparação. Esses resultados indicariam um crescimento do 
otimismo para o ambiente de negócios e maior apetite para o investimento 
nos próximos meses. 

Por outro lado, a partir dos debates públicos sobre a desindustrialização e 
notícias sobre empresas, o cenário pode não parecer tão otimista assim. 
Levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) para o Estadão/Broadcast aponta que só no ano 
passado, 5,5 mil fábricas fecharam suas plantas no Brasil. Entre 2015 e 2020 
a perda foi de 36,6 mil estabelecimentos industriais. O debate foi recesso pela 
saída da Ford do Brasil, que segundo estudo do Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional, da Universidade Federal de Minas Gerais (Cedeplar/
UFMG), era responsável por mais de 50 mil empregos, direta e indiretamente. 

Tampouco a política industrial trouxe boas sinalizações – ou respostas - para 
o setor. Dados recentes apontam que o BNDES entre dezembro de 2019 e 
novembro de 2020 desinvestiu 44 bilhões em empresas industriais, sendo 
as principais responsáveis a Petrobras, a Vale, a Suzano, e a Marfrig. O 
desinvestimento produtivo significou na carteira do banco uma realocação 
para “aplicações interfinanceiras de liquidez”, movimento que preocupa os 
aportes para investimentos no setor. 

Soma-se ao desconforto de representantes da indústria a declaração do 
presidente do Ipea, Carlos Von Doellinger, do dia 19 de janeiro ao jornal Valor 
Econômico, de que o Brasil deveria deixar de apoiar o setor industrial para se 
focar em suas vantagens comparativas, como a mineração e o agronegócio. Os 
críticos à alegação reforçam que em um país de 200 milhões de habitantes, a 
indústria tem um peso importante em criar empregos, que seriam insuficientes 
nos demais setores da economia, e elevar a renda, pela maior remuneração 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/emprego-cresce-na-industria-em-um-movimento-atipico-para-dezembro/
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210117_por_dia_pelo_menos_17_fabricas_fecharam_as_portas_nos_ultimos_cinco_anos.html
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210117_por_dia_pelo_menos_17_fabricas_fecharam_as_portas_nos_ultimos_cinco_anos.html
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210115_saida_da_ford_impacta_varios_setores.html
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210115_saida_da_ford_impacta_varios_setores.html
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210115_saida_da_ford_impacta_varios_setores.html
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/desinvestir-e-uma-estrategia-perdedora-para-o-bndes.shtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/20/fala-de-presidente-do-ipea-sobre-indstria-gera-forte-reao-do-setor.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/01/20/fala-de-presidente-do-ipea-sobre-indstria-gera-forte-reao-do-setor.ghtml
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no setor. A remuneração dos trabalhadores industriais com ensino superior 
completo é mais de 30% acima da renda média do país. Além disso, a CNI 
aponta que a indústria manufatureira nacional é responsável por um terço 
das arrecadações tributárias federais – setor com maior peso relativo – e 
previdenciárias patronais. Além disso, a indústria responde por mais de 70% 
das exportações de bens e serviços e por 69% dos investimentos empresariais 
em pesquisa e desenvolvimento. Na cadeia de produção, a indústria de 
transformação gera R$2,40 a cada R$1 investido, enquanto para a agricultura 
o retorno é de R$1,66 e para os serviços e comércio é R$1,49, reforçando a 
importância do setor para o crescimento econômico. 

A desnacionalização das empresas também preocupa os agentes. O setor 
químico, alvo de diversas aquisições por empresas multinacionais nos últimos 
anos, demonstrou preocupação com a perda de participação das empresas 
brasileiras no segmento, e processo de venda de importantes companhias, 
como a Oxiteno, do grupo Ultra, e a Braskem, da Odebrecht e da Petrobras. 
Também está no centro do debate a privatização da Eletrobras, que além de 
possivelmente deixar de ser brasileira, reduz a capacidade de investimento 
público pelo governo.  

Completa o cenário interno de baixo otimismo para 2021 a perspectiva de baixa 
demanda doméstica. Esta, começou o ano freada pela aceleração dos casos 
de coronavírus no país, fim das políticas de auxílio emergencial e programas de 
manutenção do emprego. Vale destacar que a indústria não só é responsável 
por parte significativa de empregos, sobretudo de maior remuneração, como 
têm como principal destino de sua produção o mercado doméstico.

Agrava o quadro geral a queda acentuada de investimentos externos no país, 
acima da média dos países da América Latina. Enquanto os investimentos 
externos no Brasil registraram queda de 51%, em média na América Latina 
houve queda de 37%. No México, no Chile, na Argentina e na Colômbia as 
quedas foram de 10%, 21%, 47% e 49%, respectivamente, todas menos 
agudas que a do Brasil.

Com relação aos últimos dados disponíveis sobre o desempenho da indústria, 
no acumulado de janeiro à novembro, em comparação com o mesmo período 
de 2019, a produção da indústria geral registrou queda de -5,6%. A indústria 
de transformação, que registrou queda de 6,0%, foi a principal responsável 
pela baixa do setor. Destaca-se a base de comparação rebaixada, uma vez 
que o setor ainda não havia recuperado o patamar de 2014, anterior à crise de 
2015-16, e vinha de um ano de queda da produção em 2019 de -1,1%. 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/brasil-pode-se-transformar-na-roca-do-mundo-se-abrir-mao-da-industria-manufatureira/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/18/desnacionalizacao-preocupa-setor-quimico.ghtml
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/01/24/estrangeiros-cortam-pela-metade-investimentos-no-brasil-diz-onu.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/01/24/estrangeiros-cortam-pela-metade-investimentos-no-brasil-diz-onu.htm
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Gráfico 5: Variação anual da Produção Industrial (dados de 2020 
referentes ao acumulado até novembro, comparados com o mesmo 
período de 2019)
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Fonte: IBGE. Elaboração própria.

A indústria extrativa foi beneficiada pela alta do minério de ferro, puxada pelo 
arrefecimento da oferta, sobretudo da Vale, e o crescimento da demanda 
chinesa no segundo semestre de 2020. Em um ano em que larga maioria das 
grandes economias do mundo registraram recuos da atividade econômica, 
a China cresceu 2,3%. Apesar do tombo expressivo no primeiro trimestre, 
a rápida contenção da contaminação e políticas eficientes de enfrentamento 
à pandemia permitiram à economia chinesa um crescimento expressivo nos 
dois últimos trimestres. Ainda que a expectativa para os preços do minério de 
ferro para 2021 seja de queda na margem, analistas apontam que devem-se 
manter apreciados, em patamar acima dos últimos 5 anos.  

À vista de tal cenário, apesar da alta dos índices de confiança, são poucos 
os elementos que trazem otimismo concreto para a produção industrial. A 
ausência de políticas industriais, a fuga de empresas, a falta de priorização 
em investimentos no setor pelo governo e órgãos públicos, a falta de demanda 
doméstica e o fim do auxílio emergencial agravam as incertezas em relação 
à recuperação. A falta de perspectivas para a retomada industrial preocupa 
a capacidade de recuperação da economia brasileira como um todo, dada a 
importância do setor não só no PIB, como na arrecadação, e nos empregos, 
sobretudo de maior remuneração.

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/04/minerio-de-ferro-surpreende-e-encerra-ano-com-alta-de-74.ghtml


21©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

Serviços

O setor de serviços é o que enfrenta maior dificuldade em se recuperar do 
choque da Covid-19, e o início do ano não demonstrou sinais de recuperação 
mais robusta, ao menos no primeiro trimestre. O mês de janeiro foi marcado por 
elevadas incertezas e redução das expectativas de retomada, desenhando um 
cenário de pessimismo e receio de que 2021 seja pior que 2020 para o setor.

A aceleração dos casos de coronavírus pelo país motivou em alguns estados 
o retorno de medidas mais rígidas de isolamento social, como é o caso do 
estado de São Paulo, que de acordo com dados do IBGE de 2017 representa 
aproximadamente um terço do total das atividades de serviços no país. A 
nível federal, a “guerra das vacinas” e incapacidade do governo de comprar 
insumos e garantir confiança e execução no plano de vacinação motivam a 
expectativa de um primeiro trimestre de queda da atividade e um segundo 
trimestre possivelmente ainda pouco dinâmico para os serviços. 

Esse cenário é agravado por termos atravessado o primeiro mês da extinção do 
Auxílio Emergencial, cujo impacto projetado pela consultoria Oxford Economics 
é de reduzir em 17% a renda doméstica e deixar mais de 40 milhões de pessoas 
desamparadas. Sendo o setor o mais vulnerável aos movimentos da demanda 
interna, os efeitos da contração da renda das famílias devem ser duramente 
sentidos pelo setor principalmente nos primeiros meses do ano. A partir de 
fevereiro serão encerrados os pagamentos do Programa de Manutenção do 
Emprego e Renda, trazendo nova redução à renda das famílias e queda da 
demanda doméstica comprometendo a retomada da atividade.

A recuperação dentro do setor ocorreu de maneira desigual. Os segmentos mais 
informatizados naturalmente, ou que conseguiram migrar para uma prestação de 
serviços digital, tiveram melhor desempenho. É o caso dos serviços de Tecnologia 
da Informação e de Tecnologia da Informação e Comunicação. Também tiveram 
desempenho positivo os segmentos de transporte aquaviário, beneficiado pelo 
aumento de sua participação no transporte da produção agrícola – em especial 
para exportação, e de armazenamento e auxiliares aos transportes e correios, 
com a expansão das compras online e demais serviços por entregas. 

https://valor.globo.com/impresso/noticia/2021/01/25/piora-da-pandemia-eleva-pressao-por-novo-auxilio.ghtml
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Gráfico 6: Variação acumulada de janeiro à novembro de 2020 frente 
mesmo período de 2019 por categorias.
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Fonte: IBGE. Elaboração própria.

Por outro lado, os serviços prestados às famílias, mais dependente da 
dinâmica presencial, foram mais prejudicados, como é o caso de serviços de 
alojamento e alimentação, junto com o transporte aéreo, pelo cancelamento 
e restrições de voos tanto internacionais quanto domésticos. Entre os setores 
da economia, estudo do Banco Central aponta que os serviços prestados 
às famílias foram os com maior peso na queda de faturamento das firmas 
durante a pandemia, representando uma grande dificuldade para o mercado 
de trabalho.

Gráfico 7: Peso das firmas com queda elevada de faturamento

Fonte CIP. Elaboração BCB.
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A lenta retomada do setor preocupa o cenário geral de recuperação do 
crescimento e do mercado de trabalho. Os serviços são responsáveis por 
quase 70% do PIB e mais de 50% dos empregos no país. A recuperação dos 
empregos no setor tem sido ainda mais lenta que no volume, uma vez que os 
segmentos que têm puxado a recuperação são poupadores de mão-de-obra, 
enquanto os segmentos com maior dificuldade de se recuperar estão entre os 
que mais empregam. A sustentação da atividade foi garantida, sobretudo, pelo 
auxílio emergencial e pelas políticas de garantia de renda pelos programas 
de manutenção do trabalho. A extinção de tais programas, dessa forma, é 
extremamente preocupante não apenas pela garantia da renda das famílias, 
como pela manutenção da demanda doméstica e sustentação da atividade 
econômica, permitindo uma retomada do crescimento. 

Comércio

O comércio começou o ano com arrefecimento das expectativas altas que 
vinham do final de 2020. Embora o setor, diferentemente dos serviços, já tenha 
retomado o volume de atividades – na comparação livre de efeitos sazonais – 
anterior ao choque da Covid-19, não conseguiu recuperar as perdas e de janeiro 
à novembro acumulava queda de 1,9% com relação ao mesmo período do ano 
anterior. Nos últimos meses do ano, o ritmo de expansão já havia diminuído.

Gráfico 8: Variação do volume das vendas do varejo ampliado 
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Fonte: IBGE. Elaboração própria.



24©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

As incertezas em relação à demanda doméstica e à vacinação que começaram 
a se agravar no final de 2020 trouxeram pessimismo para os atuais cenários 
para 2021. O Índice de confiança do comércio, elaborado pelo IBRE-FGV, 
caiu nos três últimos meses de 2021, -3,8%, -2,3% e -1,8%, respectivamente 
em outubro, novembro e dezembro. Ou seja, embora a atividade estivesse 
se recuperando, a desaceleração do crescimento dos últimos meses do ano 
- motivada em boa parte pela redução do auxílio emergencial - a perspectiva 
de encerramento do programa, assim como o encerramento programas de 
manutenção do emprego abalaram a confiança do setor comercial. 

Gráfico 9: Índice de Confiança do Comércio
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Fonte: IBRE-FGV. Elaboração própria.

Nesse contexto, o primeiro mês de 2021 não trouxe grande otimismo para 
a atividade comercial, ao menos no primeiro semestre do ano. Somado ao 
quadro exposto acima com relação às políticas de sustentação da demanda, 
o agravamento da segunda onda junto à disseminação do “novo tipo” de 
coronavírus trouxeram a necessidade de que medidas mais enérgicas para 
garantir o isolamento fossem tomadas pelos governadores, o que retarda a 
retomada da atividade - dependente em grande parte da dinâmica presencial. 
A flexibilização indevida das medidas de isolamento nos últimos meses do 
ano, quando já havia indícios de uma nova onda de contaminações, agravou o 
quadro crítico da doença no país no início do ano, demandando maior rigidez 
no isolamento. A vacinação, ainda que tenha começado, não têm indícios de 
que será feita em velocidade o suficiente para sustentar uma retomada das 
atividades nos primeiros meses do ano.
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Agropecuária

A agropecuária foi o único setor que apresentou alta na média do ano em 2020, 
em comparação com 2019, impedindo queda mais acentuada da atividade. O 
IPEA projeta que o PIB agro tenha crescido 1,5% no ano que se encerrou. 
Além disso, o setor começa o ano com grandes expectativas, de que após o 
crescimento do ano passado venha um novo ano de crescimento, estimado 
também pelo IPEA em +1,2%. O IBGE projeta expansão de 2,5% da safra, 
atingindo novo recorde, após expansão de 5,2% em 2020. 

O crescimento do setor foi favorecido pela alta dos preços das commodities que 
foi reforçado pela alta do dólar. Por mais que os preços possam não apresentar 
novas altas na margem – ao menos não tão expressivas – em 2021, a perspectiva 
é que se mantenham em patamares elevados, impulsionando o crescimento do 
setor. Se a alta dos preços puxou a produção, a mesma alta também significou 
um maior impacto do preço das commodities na inflação doméstica. Pelo gráfico 
abaixo do Índice de Commodities Brasil (IC-Br) - indicador do Banco Central 
que reflete a ponderação das commodities na inflação brasileira - é possível 
ver o impacto provocado por esse movimento de alta internacional dos preços 
casado ao câmbio na dinâmica dos preços domésticos. 

Gráfico 10: Índice de Commodities – Brasil (IC-Br)

Fonte: BCB e Commodity Research Bureau. Elaboração Própria.
0: Composição: carne de boi, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz, carne de 
porco, suco de laranja e cacau.
1: Composição: alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata.
2: Composição: petróleo brent, gás natural e carvão.
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O desempenho da agropecuária no ano e as perspectivas para 2021, mais 
ensolaradas que as dos demais setores, geraram repercussões no mês de 
janeiro dentro da equipe do governo. De um lado, como já apontado na seção 
sobre indústria, o presidente do Ipea proferiu declarações de que o Brasil deveria 
se focar em suas vantagens comparativas, destacando o agronegócio. Se no 
meio industrial a declaração foi alvo de críticas, no agronegócio a recepção 
motivou o setor a pressionar politicamente o governo para aumentar sua – já 
grande – inserção. De outro lado, o próprio governo, a partir do Ministério 
da Agricultura, também representante da pressão desses setores e motivado 
pelos resultados positivos de 2020, tem pautado uma expansão do orçamento 
para o Plano Safra 2021/22 – que vigorará a partir de julho – para R$15 
bilhões. O orçamento anteriormente de R$ 10 bilhões disponibilizado para o 
Plano já havia sido expandido para o ano 2020/21 para R$11,5 bilhões. Soma-
se à pressão política exercida pelos ruralistas sobre o governo o encontro da 
bancada com o Presidente Bolsonaro com declaração de apoio da maioria do 
bloco ao candidato do governo, Arthur Lira, para a presidência da Câmara.

Se o setor parece ter um caminho de sol na relação com o governo, os ventos 
de fora trazem maus tempos. O presidente da França, Emmanuel Macron, 
declarou no início de janeiro que a continuidade de importação de soja 
brasileira significaria ser conivente com o desmatamento, em um contexto que 
o desmatamento brasileiro se acelerou no governo Bolsonaro. Em 2019, a área 
desmatada se expandiu em 34,5%, em comparação com 2018, e a estimativa 
é que em 2020 se expanda novamente em mais 9,5%, com relação ao ano 
anterior. A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, rebateu as críticas alegando 
um movimento de boicote da União Europeia ao agronegócio brasileiro, uma 
vez que o bloco, que é o segundo maior importador de bens agrícolas brasileiros 
– destino de 16,2% das exportações em 2020, têm exercido pressão desde o 
início do atual governo com relação à política ambiental brasileira.

No mesmo sentido, a política ambiental brasileira – ou falta dela – também pode 
impactar as exportações para a China, principal destino da produção brasileira. 
A agenda ambiental chinesa que propõe até 2060 alcançar a neutralidade de 
emissões do país, embora não tenha uma política rígida para os parceiros 
econômicos, é uma questão que tem aparecido em pauta. A subsidiária da 
maior empresa de alimentos e agricultura da China, a Cofco, anunciou que em 
linha com o “compromisso verde” da empresa, terá como meta rastrear toda a 
soja comprada do Brasil. Para um setor tão dependente das exportações, uma 
política ambiental irresponsável é a pior política econômica. 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/01/23/ministerio-da-agricultura-quer-elevar-a-r-15-bi-equalizacao-de-juro-no-novo-plano-safra.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/01/23/ministerio-da-agricultura-quer-elevar-a-r-15-bi-equalizacao-de-juro-no-novo-plano-safra.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/01/22/integrantes-da-bancada-ruralista-se-renem-com-bolsonaro-para-declarar-apoio-a-arthur-lira.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/01/22/integrantes-da-bancada-ruralista-se-renem-com-bolsonaro-para-declarar-apoio-a-arthur-lira.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55651475
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia/noticia/2021/01/receita-com-exportacoes-do-agro-em-2020-foi-segunda-maior-em-10-anos.html
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/a-agenda-ambiental-da-china-e-a-agropecuaria-brasileira.ghtml
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Financeiro

Na contramão dos setores produtivos da economia, o setor financeiro reagiu 
negativamente a possibilidade de extensão do auxílio emergencial. Isto é, 
enquanto os outros setores esperam uma extensão do auxílio para a garantia 
da demanda interna, o setor financeiro precificou essa possibilidade como um 
“risco” ao cumprimento do teto de gastos, independentemente da perspectiva 
de queda da atividade econômica e das 40 milhões de pessoas que devem 
ficar em situação de pobreza com o fim do benefício. Esse fato reforça o 
comportamento descolado do setor, que ancora mais as expectativas no 
cumprimento de uma regra fiscal de faixada do que na garantia de renda para 
as famílias e demanda para os setores produtivos. 

Nesse sentido, com relação à agenda política do país, janeiro também foi um 
mês de oscilações em vista das eleições para as presidências da Câmara 
e do Senado. De um lado, o mercado vem pressionando o compromisso 
dos candidatos com o teto de gastos, com a “agenda de reformas” e com as 
privatizações, em especial da Eletrobras, o que compôs um fator de instabilidade 
e de queda da bolsa de valores nas últimas semanas. Bolsonaro, perguntado 
sobre o tema respondeu “lamento muita gente passando necessidade, 
mas nossa capacidade de endividamento está no limite”. De outro lado, 18 
governadores redigiram carta em defesa da extensão do auxílio, que foi o 
principal mecanismo de sustentação da demanda durante 2020, pressionando 
pelo compromisso com a extensão do benefício. A disputa entre governadores 
e representantes de outros setores da economia – dependentes do auxílio – 
com o mercado em relação à prorrogação ou não do benefício além de significar 
o jogo de forças colocado para a decisão econômica, reforça o descolamento 
das expectativas do mercado com as expectativas da economia real. 

O cenário para a vacinação foi também dos grandes responsáveis pelos 
movimentos da bolsa ao longo do primeiro mês do ano. O início da vacinação 
em outros países e a expectativa de início da imunização no Brasil animou 
as expectativas com a retomada econômica, levando a consecutivas altas 
na primeira semana do ano. Contudo, a incerteza sobre a velocidade de 
imunização da população, os inúmeros revezes com a compra da vacina, e as 
demonstrações de incapacidade do governo federal em conduzir o processo 
arrefeceram o movimento, que foi traduzido em maior cautela nos mercados 
com relação ao otimismo inicial. Em adição, a preocupação com a manutenção 
e enrijecimento das medidas de distanciamento social - em especial em São 
Paulo - agravaram tendência de queda das ações na última semana. 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/01/24/risco-de-volta-do-auxlio-preocupa-o-mercado.ghtml
https://www.infomoney.com.br/politica/bolsonaro-diz-lamentar-gente-passando-necessidade-mas-capacidade-de-endividamento-esta-no-limite/
https://www.infomoney.com.br/politica/bolsonaro-diz-lamentar-gente-passando-necessidade-mas-capacidade-de-endividamento-esta-no-limite/
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Com relação ao cenário externo, seu impacto também teve uma reversão 
na tendência ao longo do mês. Se no início do ano os resultados acima do 
esperado para a economia chinesa e o começo da vacinação em outros 
países trouxeram otimismo ao cenário, a piora da pandemia pelo mundo – em 
especial, na China – trouxe uma onda de pressões negativas. A nomeação 
de Janet Yellen como Secretária do Tesouro por Joe Biden e o anúncio de 
novo pacote de US$1,9 trilhões de estímulo para economia trouxe ânimo aos 
mercados, contudo, a leitura de que haverá dificuldade em ser aprovado e 
o possível excesso de liquidez levaram a quedas das bolsas pelo mundo na 
semana que se seguiu. Os indicadores econômicos dos EUA mais recentes 
divulgados também trouxeram pessimismo, com queda do varejo e avanço 
modesto da indústria e, sobretudo, os dados de emprego que registraram 965 
mil pedidos de acesso ao seguro-desemprego na segunda semana de janeiro. 

Com relação ao segmento bancário, a Febraban projeta que o crédito deva 
encerrar 2020 com expansão de 15,4%, puxado sobretudo pelo crédito 
direcionado, estimulados pelos programas de crédito públicos, e tiveram um 
papel fundamental em sustentar a economia. A perspectiva da instituição 
para 2021 é que o crédito apresente expansão de 7%, puxado principalmente 
pelo crédito livre, com a mudança do cenário econômico. Outro elemento 
que chama atenção no mercado de crédito é a forte expansão das liberações 
por fintechs, acompanhando o movimento de digitalização bancária e Open 
Banking. Essas novas instituições financeiras triplicaram suas concessões 
no ano e projetam dobrar esse valor em 2021, embora ainda representem 
apenas 0,3% do total de crédito concedido no país.  

Um fator de preocupação para o desempenho do crédito é a incerteza com 
relação à recuperação econômica. Com a perspectiva de que a retomada 
venha apenas a partir do segundo semestre, sem um cenário positivo para 
a vacinação em massa até o final do ano, a eventual ausência de estímulos 
que mantenham a atividade econômica e criem condições de pagamento ou 
alongamento dos prazos dos empréstimos já tomados pode tanto comprometer 
a tomada de novos empréstimos como elevar a inadimplência. 

https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/ISEB_18%20jan.pdf
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/ISEB_18%20jan.pdf
https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Pesquisa%20Especial%20Cr%C3%A9dito_dezembro_20%20-%20imprensa.pdf
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