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1. CRESCIMENTO, SETOR EXTERNO E CÂMBIO

O dado mais relevante no que tange ao desempenho da economia brasileira 
foi o anúncio do agregado do PIB de 2020, que recuou 4,1%. 

Gráfico 1: Variação do PIB por anos selecionados

Fonte: IBGE. Elaboração Própria.

Do ponto de vista do inicialmente esperada, a queda de -4,1% é um alento. 
Levando em consideração o descalabro com o controle da pandemia e as 
projeções iniciais, o Brasil ficou entre os países do mundo que tiverem uma 
menor contração. No entanto, o auxílio emergencial, política fiscal fundamental 
que responde por esse tombo menos significativo, foi suspenso, o que aguça as 
previsões mais pessimistas para o primeiro semestre de 2021. O crescimento 
econômico depende hoje, fundamentalmente, do auxílio emergencial e da 
vacinação, no curto prazo, e no longo prazo, depende de uma ação mais 
energética no que tange a existência de um plano de retomada orientada do 
crescimento, com foco na dinamização do mercado de trabalho e na redução 
das desigualdades sociais.
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Gráfico 2: PIB per capita real, em milhares de reais, de 1962 a 2020

Fonte: IBGE. Elaboração Própria.

No que tange ao PIB Per capita a situação é mais dramática já que os anos de 
baixo crescimento do Produto somam-se ao crescimento populacional.

Um ponto importante da análise desmembrada do PIB, pelo lado da demanda, 
é o atual nível baixo de investimento. Caso seja retirados os gastos com a 
Covid-19, o investimento federal recuou mais de 20% em 2020. O investimento 
público é o único que consegue ter um comportamento autônomo, que depende 
menos no nível pregresso de receita, diferentemente do setor privado. Além 
disso, o investimento público é importante para ampliação da capacidade 
produtiva e as possibilidades de crescimento no futuro. 

Falando em possibilidade, enquanto a vacinação seguir nesse ritmo estaremos 
com o crescimento de 2021 comprometido. Dezembro já evidenciou uma 
tendência de desaceleração do crescimento em vários setores, como resultado 
do fim do auxílio emergencial e do recrudescimento da pandemia. Segundo 
projeções do Ibre/FGV, a massa de rendimentos totais, que inclui renda do 
trabalho e benefícios de proteção social e previdenciário, se retraiu e 4% no 
quarto trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. A 
retração nos rendimentos do trabalho, em conjunto com a redução do auxílio 
emergencial, antecipação do 13o salário de aposentados e pensionistas do 
INSS e a inflação mais alta, é responsável pelo resultado.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/05/sem-gasto-com-covid-19-investimento-federal-recua-mais-de-20-em-2020.ghtml
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-02/2021-02-boletim-macro.pdf
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Com o recrudescimento dos casos de contágio pelo Novo Coronavírus e a 
redução dos estímulos fiscais, as perspectivas para o comportamento da 
economia brasileira no primeiro semestre foram revistas para baixo. Embora 
o total nominal do endividamento público esteja deveras pressionado, é bom 
lembrar que mesmo se o gasto público ficar parado, a relação dívida/PI piora 
se a economia recua. Dessa forma, a perspectiva já delineada de recessão no 
primeiro semestre de 2021 é a de elevação do percentual do endividamento. 

Do ponto de vista externo, o Brasil voltou a atrair capital estrangeiro, pela 
farta liquidez que está retornando ao mercado global. Segundo dados do 
IIF, no segundo semestre de 2020 o ingresso superou os US$ 29 bilhões, 
principalmente concentrado em ações e na dívida. O Brasil já experimentava 
um resultado positivo na balança comercial e uma déficit historicamente baixo 
nas Transações Correntes. Em novembro e dezembro de 2020, no entanto, 
essa folga ficou menor. As revisões nas séries históricas do balanço de 
pagamentos – realizadas pelo Ibre/FGV -  fizeram com que o déficit em conta 
corrente encerrasse 2020 em -0,9% do PIB (déficit de US$ 12,5bi).

Por fim, no que tange ao câmbio, o dólar bateu novas altas no mês de janeiro, 
e o Banco Central já torrou mais de US$ 1,5 bilhões em reservas cambiais, em 
dois leilões a vista, para segurar o valor da moeda. Ates disso o BC já tinha 
intervido para segurar a desvalorização do real com um leilão de US$ 1 bilhão 
em operação de swap cambial, um tipo de negociação que tem resultado 
equivalente a venda de dólares no tange aos efeitos na taxa de câmbio. Uma 
vez que o mercado futuro da moeda norte-americana é o mais líquido no Brasil, 
sempre que negocia swaps, o BC afeta também a cotação de dólar à vista.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/05/fator-ve-risco-de-recessao-no-1o-semestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/05/fator-ve-risco-de-recessao-no-1o-semestre.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/02/18/brasil-volta-a-atrair-capital-externo-com-liquidez-farta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/02/18/brasil-volta-a-atrair-capital-externo-com-liquidez-farta.ghtml
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-02/2021-02-boletim-macro.pdf
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Gráfico 3: Reservas internacionais em US$ bilhões.

Fonte: IPEA. Elaboração Própria.
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2. MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADES E 
POLÍTICAS SOCIAIS

Do ponto de vista da política social e da problemática da desigualdade, o ano 
de 2021 pode ser ainda mais calamitoso. Isso porque, com o fim do auxílio 
emergencial; com a persistência de elevados índices de desemprego e com a 
queda da massa salarial total, as previsões é que até o final de 2021 a pobreza 
extrema se eleve entre 0,3 e 1,6% em relação a 2019. Caso isso se confirme, 
do ponto de vista numérico estamos falando de algo como 3,4 milhões a mais 
de pessoas na extrema pobreza (até US$ 1,90) por dia. Se a comparação for 
com todas as linhas internacionais de pobreza, que perfazem o total de até US$ 
5,50 dia, a pobreza pode subir 3,3% até o final de 2021, o que representativa 
mais de 7 milhões de pessoas nessa situação de vulnerabilidade social.

Em janeiro de 2021 o Brasil já tinha mais pessoas na miséria do que o verificado 
antes do começo da pandemia. Em geral, os jovens, os sem escolaridade, os 
nordestinos e os negros foram os mais prejudicados no que tange a contração 
da renda do trabalho. Não custa lembrar que a redução da pobreza que 
ocorreu no início dos anos 2000 até o até a crise de 2015-2016, foi o misto 
de políticas sociais específicas e crescimento econômico, no qual o segundo 
teve papel de mais destaque. Segundo estudo da FGV, partindo do patamar 
de 2019, o PIB per capita precisa crescer mais de 16% para que a pobreza 
seja organicamente radicada, ou seja, independente de políticas específicas 
de transferência de renda. 

Do ponto de vista do Auxílio Emergencial, a principal política de transferência 
que o Brasil já experimentou, a sua continuidade está condicionada a 
diversas contrapartidas, buscando ajustar o prosseguimento da despesa 
dentro do Teto de Gastos. Muitos economistas têm reforçada a proposta 
de desindexação dos gastos obrigatórios, em uma tentativa de furar o piso 
de recursos que financiam setores tais como saúde e educação. Frente a 
resistência com relação a essa proposta foi aprovada, nos dois turnos do 
Senado Federal, a PEC 186, que recria um auxílio emergencial que caiba 
no valor total de 44 bilhões, com essa despesa sendo paga com créditos 
extraordinários e, portanto, fora do teto de gastos. A duração, a abrangência 
e o valor das parcelas ficarão a carga de definição pelo Executivo, mas, pelo 
valor liberado, sabe-se que o programa terá um escopo bastante reduzido 
em relação ao que foi o auxílio em 2020. 

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-12/paper_viniciusbotelho_ibre_2020_0.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-12/paper_viniciusbotelho_ibre_2020_0.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/brasil-comeca-2021-com-mais-miseraveis-que-ha-uma-decada.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/brasil-comeca-2021-com-mais-miseraveis-que-ha-uma-decada.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-12/paper_viniciusbotelho_ibre_2020.pdf


7©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

A PEC 186 foi fruto da unificação de duas propostas que já estavam tramitando 
no Congresso: a PEC emergencial e a PEC da pacto federativo. Em síntese, 
essas PEC criam novas regras fiscais com o objetivo de comprimir ainda mais 
o gasto público. A Proposta institui os chamados “gatilhos” mais cortes nos 
gastos públicos – tais como a proibição de criação de novos gastos, contratação 
de trabalhadores, reposição salarial pela inflação e promoção de funcionários 
públicos.  Os gatilhos serão acionados sempre que as despesas obrigatórias 
atingirem 95% das despesas totais. A perspectiva de diversos institutos de 
pesquisa é que a economia brasileira ainda operará em déficit primário por 
mais seis ou sete anos. Isso significa que os gatilhos, diferentemente do auxílio 
emergencial, não são “emergenciais” e tendem a e perpetuar ao logo tempo, 
uma vez que só haverá aumento dos gastos discricionários – pela redução 
da participação das despesas obrigatórias nas despesas totais – quando a 
arrecadação for fiscal for superior ao crescimento das despesas. 

Portanto, passaremos a conviver com quatro regras fiscais para contenção de 
gastos: a regra de ouro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o teto de gastos e 
os “gatilhos”.  

Na esteira de propostas para a solução do problema fiscal e abertura de 
espaço no orçamento para o financiamento do Auxílio Emergencial, o grupo 
de pesquisa em Macroeconomia da Desigualdade (MADE/USP) elaborou 
recentemente um estudo que também contribui com o espectro de alternativas. 
Para os pesquisadores envolvidos no estudo em questão, políticas de 
taxação sobre a renda do 1% dos mais ricos poderiam prover políticas de 
financiamento a programas sociais para os 30% mais pobres. Além dessa 
medida não ter impacto fiscal, a sua execução ainda contribuiria significativa 
para a dinâmica de crescimento do PIB, pelo seu efeito multiplicador dada a 
maior propensão marginal a consumir dos mais pobres. Ou seja, além de não 
impactar as contas públicas, a medida contribuiria para a redução da relação 
Dívida Pública/PIB, na medida em que cresce o denominador. Por fim, essa 
medida também seria moralmente justa, uma vez que o 1% dos mais ricos 
apropria-se de quase 28% de toda a renda nacional, fenômenos só verificado 
em país como o Qatar, sem paralelo nas demais economias desenvolvidas. 

No que tange ao mercado de trabalho, as condições gerais do seu soerguimento 
ainda estão longe de se normalizar. A última PNAD, do mês de novembro, 
registrou uma leve redução da taxa de desemprego, para 13,0%, mas – feitos 
os ajustes sazonais – a taxa fica em 14,8%.  Não só o desemprego não 

https://madeusp.com.br/wp-content/uploads/2021/02/NPE007_site.pdf
https://madeusp.com.br/wp-content/uploads/2021/02/NPE007_site.pdf
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arrefece quanto as novas contratações sugerem uma maior precarização das 
condições laborais. Metade das vagas formais que foram abertas em 2020 
são de trabalhadores que não dispõem nem de salário nem de jornada fixa,  
o chamado trabalho intermitente. Ainda que o estoque total desse tipo de 
ocupação seja deveras baixo no mercado de trabalho brasileiro, o movimento 
expresso no ano de 2020 pode indicar a tendência de seu crescimento. 

Por fim, o governo federal estuda um novo programa de proteção ao emprego 
formal em substituição ao BEm. O Ministério da Economia quer reformular o 
modelo para amortecer o impacto fiscal, usando recursos do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador).  A proposta é adiantar as cotas do seguro-desemprego 
a que o trabalhador teria direito para compensar o corte de salários durante 
a crise. Técnicos do Ministérios asseguram que a antecipação do valor não 
significa que o trabalhador perderá o direito ao seguro-desemprego, mas – em 
caso de demissão – o trabalhador somente poderá sacar novamente o auxílio 
depois de cumprido tempo de carência. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/metade-das-vagas-formais-abertas-em-2020-e-de-trabalho-sem-jornada-e-salario-fixos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/em-novo-programa-de-corte-de-salario-trabalhador-volta-a-ter-seguro-desemprego-apos-carencia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/em-novo-programa-de-corte-de-salario-trabalhador-volta-a-ter-seguro-desemprego-apos-carencia.shtml
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3. POLÍTICA FISCAL 

Uma aritmética atrasada

Em sua edição do dia 13 de Fevereiro, a revista The Economist trouxe uma 
reportagem com o título “Some pleasant fiscal arithmetics”1 apresentando 
um seminário realizado por Olivier Blanchard e Arvind Subramanian na 
Universidade de Ashoka, Índia, sobre um Novo Consenso Fiscal. Segundo 
Blanchard, ex-economista chefe do FMI e escritor do mais usado manual 
de macroeconomia para a graduação, os livros estão ultrapassados na 
compreensão da dinâmica fiscal. Seria preciso revermos os prognósticos 
da teoria econômica sobre como lidar com a dívida pública, deixando de 
encará-la como um mal a ser evitado a todo custo e passando a abrir mais 
espaço para a política fiscal. A base para a mudança seria a nova realidade 
em que o crescimento do juros real (r) aparece menor que o crescimento do 
produto (g) em tantos países, fazendo com que a trajetória da razão dívida/
PIB deixe de ter comportamento explosivo mesmo em momentos de déficit 
fiscal recorrente.

O título da matéria na revista inglesa remete ao artigo de 1989 de Sargent 
e Wallace chamado “Some unpleasant monetarist arithmetics”2, em que os 
autores apresentam o conceito de “dominância fiscal”. Segundo eles, caso a 
autoridade fiscal seja capaz de pautar a autoridade monetária na determinação 
da política de déficits, então alguma espiral inflacionária seria inevitável. 
Isso porque existiria um limite máximo de dívida aceito pela sociedade para 
financiar o governo, ao atingir esse limite a autoridade monetária seria obrigada 
a financiar qualquer déficit restante com inflação. Mesmo a emissão de novas 
dívidas sob pagamento de prêmios de risco mais elevados seria impossível, 
pois o maior comprometimento futuro do orçamento com o pagamento de juros 
faria aumentar ainda mais a percepção de um eventual risco de insolvência, 
ao invés do contrário.

Esse artigo, um clássico na literatura econômica, motivou há alguns anos 
atrás um debate importante sobre a possível existência de dominância fiscal 
no Brasil. Contudo, seus fundamentos monetaristas de elevação da inflação 
de forma descontrolada em decorrência de maior emissão monetária não 
poderiam estar mais descolados do novo cenário discutido por Olivier e Arvind.  
 
1. Uma aritmética fiscal confortante, em tradução livre. Uma tradução da reportagem feita por Renato 
Prelorentzou publicada no Estado de S. Paulo em 16 de fevereiro está disponível nesse link.
2.  Uma aritmética fiscal desprazerosa, em tradução livre.

https://www.youtube.com/watch?v=RM_QXhBLwQ4&t=2850s
https://www.minneapolisfed.org/research/quarterly-review/some-unpleasant-monetarist-arithmetic
https://outline.com/52ZguB
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Ainda assim, é fácil perceber como no debate brasileiro parecemos ecoar 
mais os textos da década de 1980 do que a fronteira atual do pensamento 
econômico. Paulo Guedes, em novembro do ano passado declarou que nós 
caminhávamos para a hiperinflação se continuasse com o que ele chamou de 
“dificuldade de rolar a dívida satisfatoriamente”.

O debate sobre o espaço fiscal e qual a maneira como ele tem sido entendido 
por quem é responsável pela formulação de política econômica ao redor do 
mundo é fundamental nesse momento. Após um ano do primeiro registro oficial 
de uma contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, nos encontramos no 
pior momento da pandemia, com uma média móvel de mortes diárias acima 
de mil desde meados de Janeiro. Diante de uma crise como essa, é inevitável 
uma resposta mais robusta pelo lado fiscal como foi feito ao longo do ano 
passado, quando atingimos um déficit primário próximo aos 10,1% do PIB. Se 
persistir o andamento cambaleante do plano de vacinação, será impossível 
revertermos as medidas de isolamento, para as quais é absolutamente 
essencial dar suporte através do auxílio financeiro às famílias.

Por enquanto, o presidente Bolsonaro e o Ministro Paulo Guedes têm 
defendido a liberação do pagamento de quatro parcelas de R$ 250, sendo 
pagas entre março e abril. A Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão do 
Senado Federal, estima que seria necessário desembolsar R$ 34,2 bilhões 
apenas no programa, excluindo gastos com Bolsa Família, algo que poderia 
beneficiar 45 milhões de pessoas. Contudo, assim como na primeira rodada 
do Auxílio, ainda não parece haver consenso entre Executivo e Legislativo 
sobre os valores exatos, ao que parece indicar a recusa do presidente do 
Senado em cravar os números.

A votação do auxílio, porém, não está travada por possíveis discordâncias 
sobre os valores a serem pagos, mas sim pelas condicionalidades desejadas 
por Paulo Guedes. O ministro da Economia vislumbrava encaixar na votação 
de um novo auxílio algumas medidas de ajuste fiscal, em especial acabar com 
a obrigatoriedade de gastar parcelas fixas das receitas em saúde e educação, 
a chamada desvinculação. Como não houve acordo entre os partidos para a 
aprovação da medida, o prazo para a votação da chamada PEC Emergencial 
(PEC 186/2019) teve de ser adiado e deve ir a voto essa semana. De toda 
forma, em mais uma demonstração do quanto a ala liberal segue desidratada 
no Planalto, as medidas de contenção de gastos defendidas por Guedes 
devem ficar fora da PEC relatada pelo Senador Márcio Bittar (MDB-AC).

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-pode-ir-para-hiperinflacao-muito-rapido-se-nao-rolar-divida-satisfatoriamente-diz-guedes,70003508761
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/584764/RAF49_FEV2021.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/bolsonaro-acerta-com-lira-e-pacheco-votacao-de-pec-emergencial-nesta-semana.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/bolsonaro-acerta-com-lira-e-pacheco-votacao-de-pec-emergencial-nesta-semana.shtml
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O emedebista, por sua vez, firma sua posição de destaque no Congresso 
nesse início de ano ao ser confirmado como relator do Orçamento. Após a 
indicação pelo “Centrão” de Flávia Arruda (PL-DF) para presidir da Comissão 
Mista do Orçamento (CMO) a peça finalmente começa a tramitar. Por enquanto 
espera-se poder aprová-la até o final desse mês. Segundo as previsões da IFI 
devemos chegar ao final do ano com um déficit equivalente a 33% daquele 
atingido em 2020, somando um total de R$ 247 bilhões, enquanto as despesas 
devem reduzir nove pontos percentuais e chegar ao patamar de 18% do PIB. 
O resultado primário, contudo, deve acabar por excluir os números de gastos 
com uma nova rodada de Auxílio, na medida em que se fortalece a tese para 
a adoção de um novo tipo de “estado de calamidade” por dentro da PEC 
Emergencial, permitindo a inclusão desse gasto em créditos extraordinários e, 
portanto, não sendo computado para o Teto de Gastos.

Nessa toada parece que devemos assistir parados até que se feche a janela 
de oportunidade representada pelos juros internacionais mais baixos e a nova 
maneira de se enxergar o papel do Estado como propulsor de uma transição 
ecológica e justa para o pós-pandemia, como tem sugerido o plano Biden com 
base no Green New Deal. É justamente esse cenário que tem feito Blanchard 
e a revista The Economist questionarem a relevância que demos até aqui 
aos indicadores como a razão dívida/PIB. Não se trata de negarmos as 
particularidades enfrentadas por países não desenvolvidos na condução da 
dívida pública. Já pela análise de r-g para o Brasil e os EUA, como na Figura 
1, é possível reparar a diferença daquilo argumentado pelo ex-economista 
chefe do FMI. Contudo, como ele mesmo argumenta para Arvid, países em 
desenvolvimento devem ser mais cuidadosos, mas também devem utilizar de 
forma mais relevante a política fiscal. Acontece que não parecemos ter um 
ambiente fértil para se pensar de forma inovadora, seguimos com a reprodução 
de aritméticas atrasadas por líderes públicos e privados. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,comissao-mista-de-orcamento-define-presidente-e-relator,70003631621
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/02/auxilio-emergencial-sem-corte-de-gasto-e-suicidio-hiperinflacionario-diz-empresario.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&origin=folha
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Gráfico 4: Taxa de juros real menos taxa de crescimento do produto

Fonte: Banco Mundial. IFI. BCB.
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4. POLÍTICA MONETÁRIA

No presente documento, tratamos de alguns pontos que julgamos ser de 
extrema importância para a discussão sobre a Política Monetária no Brasil.  
Em primeiro lugar, retomamos nossa discussão quanto ao dilema que se 
vê atualmente em mãos do COPOM, isto é, a manutenção dos juros baixos 
devido, por um lado, ao baixo nível de atividade, a manutenção da capacidade 
ociosa e a deflação no setor de serviços e, por outro lado, o aumento de 
preços em outros setores da economia, especialmente nos alimentos, que 
tem puxado o índice de inflação para cima.

O IPCA para janeiro veio em 0.25%, abaixo da mediana das expectativas 
de 0.32% e com destaque para a deflação na rubrica Habitação de -1.07%, 
o que reforçou a ideia de que um possível aumento da taxa Selic esperado 
para a reunião de Março do COPOM seja adiado. Há que se ter em conta, 
no entanto, que no regime de Metas de Inflação vigente, mais importante do 
que a inflação pregressa são as expectativas de inflação futuras. Assim, o 
dilema enfrentado pelo COPOM que apontamos em nosso boletim de Janeiro 
continua a predominar nas expectativas quanto a definição da taxa básica de 
juros.

Outrossim, esse dilema tem se materializado entre dois distintos grupos que se 
formaram entre os membros do COPOM, os “economistas” e os “operadores” 
- os primeiros, a favor do início mais rápido de um ciclo de alta da taxa básica 
e o segundo grupo mais preocupado com o efeito deflacionário do baixo nível 
de atividade. Nesta mesma matéria, levanta-se outra questão importante que 
tem relação com o debate sobre a autonomia do Banco Central. O COPOM 
passou a divulgar desde o ano passado com mais detalhes suas discussões e 
seus membros têm expressado abertamente suas opiniões em eventos com o 
mercado, inclusive sobre temas da política fiscal. Ou seja, há um movimento de 
tornar as discussões dentro do comitê mais transparentes. Mas analisaremos 
essa questão do ponto de vista da lei sobre a autonomia do Banco Central 
aprovada no Congresso Nacional.

Pelo menos nos últimos 20 anos, os membros do COPOM foram indicados 
diretamente pelo presidente da República em exercício e cabia a este o poder de 
demissão sumária, seja do Presidente do BC ou de qualquer um dos diretores. 
A lei aprovada, no entanto, muda esse regime, garantindo um mandato de 4 
anos para os membros do COPOM, isto é, eles só podem ser demitidos com 

https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca/brasil
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2021/02/10/ipca-mais-baixo-pode-retardar-elevacao-de-juros.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/noticia/2021/02/10/ipca-mais-baixo-pode-retardar-elevacao-de-juros.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/coluna/economistas-versus-operadores-no-copom.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/coluna/economistas-versus-operadores-no-copom.ghtml
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motivo previsto em lei e por maioria absoluta no Senado Federal. Ademais, as 
indicações passam a ser intercaladas em relação ao mandato do Executivo 
Federal. O Presidente da República poderá indicar apenas 2 diretores por ano 
e a indicação para a Presidência do Banco Central se realizará no terceiro 
ano de mandato presidencial. Ou seja, a proposta de autonomia formal do BC 
gera uma cisão no ciclo do mandato presidencial e no ciclo do mandato da 
Autoridade Monetária.

A nova lei também faz uma mudança quanto aos objetivos da Política Monetária. 
Por decreto presidencial, o objetivo final da condução da política monetária 
era a perseguição da meta de inflação. Agora, a lei prevê que, sem prejuízo do 
objetivo principal de estabilidade de preços, o COPOM deve buscar também o 
pleno emprego e a suavização do ciclo econômico. 

Aqui, nos cabe algumas considerações de forma a potencializar o debate. Há 
uma diferença entre a autonomia e independência. Como tem sido a prática 
nas últimas décadas, o Banco Central sempre teve autonomia operacional, 
isto é, uma vez decidida a meta de inflação a ser atingida no âmbito do 
Conselho Monetário Nacional, o COPOM tem total liberdade para lançar mão 
de todos os instrumentos de política monetária previstos em lei para atingir tal 
meta. Dessa maneira, a lei aprovada não garante a independência no sentido 
de decidir qual a meta, mas formaliza a autonomia na perseguição do seu 
cumprimento, estabelecida pelo CMN. 

O argumento por trás da lei é o seguinte: as decisões no âmbito da condução 
da política monetária são decisões técnicas e, por isso, devem ser isolados 
da influência política dos governos eleitos, uma vez que, muitas vezes o 
governo da vez teria um incentivo em sacrificar o controle da inflação no 
médio-prazo por um aquecimento da atividade econômica no curto-prazo, 
sobretudo em períodos eleitorais. Assim, a criação de empecilhos, ou melhor, 
a limitação do poder de discricionariedade no âmbito das indicações do Poder 
Executivo ao COPOM, conformaria o remédio para tal “ingerência política” 
nas decisões “técnicas” da condução da Política Monetária. Os defensores 
da lei argumentam que, dessa forma, a credibilidade da Autoridade Monetária 
aumentará, o que fará com que os custos em termos de inflação a médio e 
longo prazos se reduzam.

Por outro lado, sugere-se que os “técnicos” indicados a conduzir a política 
monetário não fazem política. Destacamos aqui, por exemplo, o papel que o 
atual Presidente do BC tem cumprido na articulação política para a aprovação 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/autonomia-elevar-credibilidade-da-poltica-monetria-diz-bc-em-nota.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/autonomia-elevar-credibilidade-da-poltica-monetria-diz-bc-em-nota.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/autonomia-elevar-credibilidade-da-poltica-monetria-diz-bc-em-nota.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/autonomia-elevar-credibilidade-da-poltica-monetria-diz-bc-em-nota.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/04/campos-neto-influencia-pauta-do-governo-no-congresso.ghtml
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de legislação nova junto ao Congresso Nacional. De forma semelhante e com 
singular faro político, o mesmo Campos Neto apontou que, talvez em resposta 
a críticas, o Banco Central não faz política fiscal, mas busca aclarar o debate. 
Assim, indicamos que sob o argumento “técnico” podem estar subsumidos 
interesses, uma vez que a “neutralidade” é deveras questionável, em qualquer 
área que envolva assuntos da política. 

Mais além, recentemente foi também aprovado na Câmara do Deputados 
e enviado ao Senado Federal o chamado PL do Câmbio que visa constituir 
um novo marco legal do mercado de câmbio no Brasil. De maneira geral, 
tem-se apontado tal projeto de lei como uma antessala da permissão de 
abertura de contas em moeda estrangeira por pessoas físicas em território 
nacional. Neste ponto o projeto é reticente e atribui a competência de definir 
requisitos e regulamentar a abertura de contas em moeda estrangeira no país 
ao Banco Central, ou seja, relega-se decisão de capital importância a mera 
regulamentação infra-legal.

Em artigo publicado no Valor Econômico, Daniela Prates, Nathalie Marins e 
Pedro Rossi apontam para os riscos de se permitir a abertura de contas em 
dólar em território nacional. Por um lado, a medida pode de fato aumentar 
a eficiência de negócios relacionados principalmente ao comércio exterior, 
mas as possibilidades de problemas que podem surgir da medida podem 
não compensar tais ganhos. É reconhecida a histórica vulnerabilidade da 
economia brasileira a choques externos, característica essa que tem sido 
dirimida pelo acúmulo de reservas internacionais pelo Banco Central. O 
projeto proposto, então, pode nos colocar novamente à mercê das flutuações 
externas, causando grande prejuízo a estabilidade da economia brasileira e a 
diminuição da efetividade da política econômica nacional.

Se tomados em conjunto, pode-se observar um movimento de fundo presente 
nesses projetos de lei no sentido de retirar atribuições dos poderes legislativo 
e executivo da república em favor do Banco Central. O problema fica mais 
claro quando analisamos as diversas críticas que têm sido feitas ao projeto 
de autonomia do Banco Central. Muitos analistas de mercado têm apontado 
o projeto como um avanço institucional, mas tem subestimado - e de forma 
semelhante também nada se menciona na nova lei - o risco de captura do 
regulador pelo regulado, isto é, da perniciosa influência que corporações 
privadas, no caso agentes do mercado financeiro, tem sobre o órgão que 
deveria justamente regulamentá-los, o Banco Central. 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/04/campos-neto-influencia-pauta-do-governo-no-congresso.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2021/02/bc-autonomia-em-relacao-a-quem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2021/02/bc-autonomia-em-relacao-a-quem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/banco-central-nao-faz-politica-fiscal-mas-joga-luz-ao-debate-diz-campos-neto.shtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/camara-aprova-lei-que-permite-abrir-conta-em-dolar-no-brasil-texto-vai-ao-senado.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/camara-aprova-lei-que-permite-abrir-conta-em-dolar-no-brasil-texto-vai-ao-senado.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/camara-aprova-lei-que-permite-abrir-conta-em-dolar-no-brasil-texto-vai-ao-senado.ghtml
https://valor.globo.com/opiniao/coluna/nova-lei-cambial-um-projeto-de-alto-risco.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/11/ex-dirigentes-apontam-diminuicao-de-risco-politico.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/11/ex-dirigentes-apontam-diminuicao-de-risco-politico.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/02/11/ganho-supera-risco-em-autonomia-do-bc.ghtml
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É de conhecimento público que os indicados para o COPOM são profissionais 
quase sempre oriundos de instituições financeiras privadas e, uma vez saídos 
do órgão, retornam ao setor privado depois de exíguo período de quarentena, 
o que ficou conhecido como “porta giratória”. Aqui destacamos também a falta 
de transparência tanto no âmbito do COPOM como na esfera operacional do 
Banco Central. A jurista Élida Graziane destaca em artigo de 2018 no Conjur 
diversos aspectos dessa falta de transparência, inclusive no que se refere a 
compilação das estatísticas fiscais que mal discriminam os impactos fiscais 
das operações do Banco Central.

Cabe ressaltar que a política monetária afeta todos os brasileiros, e suas 
decisões impactam diretamente o conflito distributivo. Se de um lado os 
defensores da autonomia do Banco Central alegam melhoras no controle 
inflacionário por uma instituição autônoma, pode-se argumentar, de outro 
lado, que existem estudos que apontam uma piora na desigualdade como um 
reflexo da autonomia. Uma mudança desse tamanho passou no Congresso 
sem que houvesse um debate de maior densidade junto à sociedade. 

Nesse sentido, é possível questionar a prioridade e urgência que foi dada para 
ambos os projetos de leis discutidos no boletim. Em meio à profunda crise que 
passamos, ambos os projetos foram aprovados à toque de caixa, enquanto o 
Auxílio Emergencial - responsável por sustentar a demanda ao longo de 2020 
inteiro – e a própria compra de insumos para vacinas parecem não ter tido a 
mesma prioridade na prática.

https://www.conjur.com.br/2018-fev-27/contas-vista-precisamos-debater-custos-riscos-regime-juridico-bc
http://documents1.worldbank.org/curated/en/422091611242015974/pdf/Does-Central-Bank-Independence-Increase-Inequality.pdf
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5. SETORES

A recuperação da economia após o choque da pandemia processou-se de 
maneira heterogênea entre os setores. Enquanto o Comércio e a Indústria ao 
final do ano já haviam superado o patamar anterior ao choque da Covid-19, 
o setor de Serviços ainda não havia sequer alcançado o ponto precedente 
ao choque. Ainda assim, todos esses segmentos apresentaram retração na 
média do ano3. Todos esses setores, radicalmente impactados pela retração 
da demanda doméstica, tiveram como principal motor da retomada o Auxílio 
Emergencial, assim como os programas de manutenção do emprego e renda, 
o que justifica, em parte, o arrefecimento da retomada no segundo semestre, 
com a redução do benefício, e até mesmo quedas no último trimestre com a 
expectativa de encerramento do programa.

Gráfico 5: Volume da atividade na Indústria, nos Serviços e no Varejo.
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Fonte: IBGE. Elaboração própria.

Deste ponto de vista, o começo de 2021 não ensejou melhores expectativas 
para tais setores. A segunda onda da COVID-19 pelo país, assim como o 
encerramento dos programas de renda, motivou projeções de queda para as 
atividades no primeiro mês do ano. Sem perspectiva de uma rápida vacinação 
da população, as expectativas têm sido dependentes da retomada ou não do 
auxílio emergencial e do valor que será destinado ao programa. 

3. Para o Varejo tomando por base o índice ampliado, que inclui vendas de veículos, motos, partes e 
peças e de materiais de construção.
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Por outro lado, a agropecuária, que têm uma maior relação com fatores 
externos à demanda doméstica, apresentou uma expansão recorde no ano. 
Pelo lado externo, o setor foi beneficiado pela alta dos preços das commodities 
no fim do ano - motivada pela recuperação mais veloz da economia chinesa 
devido à eficiência das políticas de controle da pandemia no país – e pela 
desvalorização do real frente ao dólar, aumentando a rentabilidade dos 
exportadores. 

Por fim, o setor financeiro, respondendo de maneira um pouco diversa às 
políticas domésticas, tem maior receio com a manutenção de políticas fiscais 
mais amplas como o Auxílio Emergencial. Ainda que a pandemia não tenha sido 
superada, o segmento - que responde mais às expectativas que à realidade 
corrente – tem tido o desempenho baseado em possíveis riscos fiscais, e em 
elementos como a governabilidade do governo - como resultado das eleições 
nas Casas do Congresso. Também respondendo a estímulos externos, o 
setor teve flutuações motivadas pelas eleições dos EUA, a vacinação em 
outros países do mundo, e políticas de estímulo tanto fiscal quanto de liquidez 
por bancos centrais de grandes economias. Finalmente, nesse início de 
ano, a movimentação dos preços das commodities – que possuem grande 
participação na bolsa de valores brasileira – motivou boas perspectivas. 

Nesse boletim, avaliaremos os dados mais recentes disponíveis para os 5 
setores da economia (indústria, serviços, comércio, agropecuária e financeiro) 
e quais as perspectivas para o ano corrente. Quais os desafios e possibilidades 
para a retomada do crescimento da economia a partir de uma análise setorial.
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Indústria

A indústria brasileira em 2020 apresentou mais um ano de queda. No caso 
desse setor, é mais um – e não apenas um – uma vez que em 2019 o setor já 
havia apresentado queda. Dos últimos 5 anos, apenas 2 apresentaram taxas 
positivas de crescimento. E mesmo essas ligeiras altas em relação ao ano 
anterior são manifestações muito mais ligadas ao efeito da baixa base de 
comparação. Em síntese, a indústria brasileira não havia se recuperado da 
crise de 2015-16, e não parece ter a pandemia como única razão de sua 
queda no ano passado. 

Gráfico 6: Variação anual da Produção Industrial
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Fonte: IBGE. Elaboração própria

A queda anual só não foi ainda mais aguda por conta das medidas de 
contenção da crise. A destacar, o Auxílio Emergencial e as políticas de crédito 
e estímulo monetário. Em especial o auxílio cumpriu um papel fundamental 
de manter o dinamismo do consumo interno, principal destino da produção 
industrial brasileira. 

Nesse sentido, políticas de aquecimento da demanda doméstica são vitais 
para a indústria. A extensão do auxílio é fundamental para que haja incentivos 
para a produção industrial. Entretanto, para além do consumo das famílias 
e o consumo privado, a indústria brasileira também - em grande parte - foi 
impulsionada pelos Investimentos Públicos. Nesse sentido, a trajetória de 
queda da indústria pode ser em parte explicada por fatores da demanda 
doméstica: de 2015 à 2020, para além de desaquecimento da demanda das 
famílias, pela crise e elevado desemprego, como também pela redução dos 
investimentos públicos. 
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Dessa forma, além da necessária extensão do auxílio para a vitalidade da 
indústria, diversos analistas têm apontado a retomada dos investimentos 
públicos como fator central para a recuperação do setor. Em artigo recente 
ao Valor Econômico, Dan Ioschpe, presidente do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (IEDI), destacou a ampliação e modernização da 
nossa infraestrutura, em especial no saneamento, estradas, ferrovias, portos, 
aeroportos e conectividade, com atuação do Estado, a partir de parcerias 
público privadas, como um caminho importante não só para a recuperação 
econômica, mas para a infraestrutura social. Ainda com maior contundência, 
a economista Mônica de Bolle, em artigo publicado no jornal El País, apontou 
a possibilidade de reorganização econômica a partir da saúde pública, como 
têm ocorrido em outros países do Brics, tais qual China, Índia e Rússia. Esse 
caminho significaria investimentos em saneamento básico, na redução da 
poluição do ar, na indústria farmacêutica, entre outros. Em um cenário de 
pandemia, que têm a possibilidade de passar de aguda para crônica com as 
diversas mutações do vírus, e levando em conta as vantagens comparativas 
do Brasil no segmento, esses investimentos poderiam significar uma forma 
não só de recuperar a produção industrial como de romper com obstáculos 
estruturais brasileiros. 

No mesmo caminho, com ênfase na superação também das desigualdades, 
os economistas Pedro Rossi, Marco Antonio Rocha, Esther Dweck, Ana Luíza 
Matos de Oliveira e Guilherme Mello propõe no livro Economia Pós Pandemia 
uma agenda econômica que seja orientada por missões sociais e ambientais, 
que além de gerarem emprego e renda, possam fomentar o desenvolvimento 
de tecnologias e oferecerem um caminho de modernização e reestruturação da 
estrutura produtiva. Exemplos seriam os investimentos no Complexo Econômico 
e Industrial da Saúde (CEIS), em saneamento básico e mobilidade urbana. 

Contudo, o quadro se torna ainda mais grave olhando para o setor externo. 
A perda de dinâmica da indústria internamente tem refletido também na 
participação da produção industrial nas exportações brasileiras. Os dados 
da balança comercial de 2020 apontam que a participação das exportações 
industriais em valor atingiu a menor taxa da série histórica, iniciada em 1997. 
O Brasil vem, efetivamente, caminhando, para voltar a ser um país focalizado 
na agro exportação. Além da trajetória descendente geral, também é possível 
observar, dentro da indústria, uma perda da participação da indústria de 
transformação relativamente à indústria extrativa – composta sobretudo por 
Minério de Ferro e Petróleo. 

https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210201_brasil_precisa_de_uma_agenda.html
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210201_brasil_precisa_de_uma_agenda.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-02-08/india-russia-e-china-reinventaram-a-economia-com-foco-na-saude-publica-para-a-covid-19-brasil-pode-fazer-o-mesmo.html
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Gráfico 7: Participação dos setores na Balança Comercial (soma de US$ 
- valores FOB)
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Fonte: Ministério da Economia. Elaboração própria.

Repensar a indústria é fundamental não só para buscar taxas mais elevadas de 
crescimento e maior remuneração do trabalho, como é possível ser articulada 
com a resolução de problemas sociais. E existe uma série de caminhos que 
podem ser tomados. A indústria, felizmente, conseguiu em 2020 recuperar e 
ultrapassar o patamar anterior à pandemia. Agora, é necessário pensar em 
políticas e trajetórias que permitam que o crescimento seja sólido e ultrapasse 
o patamar anterior à crise de 2015-16. 
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Serviços

Os dados de dezembro para o setor de serviços confirmam a queda expressiva 
da atividade no segmento em 2020. O ano foi encerrado com a maior queda 
anual da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE, 
iniciada em 2012, apontando -7,9%. Além disso, o volume de serviços encerrou 
o ano ainda 3,8% abaixo do patamar anterior à pandemia - de fevereiro de 
2020 - única atividade que não se recuperou. 

Gráfico 8: Variação anual do Volume de Serviços
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Fonte: IBGE. Elaboração própria.

O setor foi o que apresentou maior queda no ano, duramente impactado pelo 
isolamento social por ser deveras dependente da dinâmica presencial. De 
um lado, a queda só não foi maior no ano por conta do auxílio emergencial. 
De outro, a não retomada está em grande medida relacionada à redução do 
auxílio no segundo semestre e a perspectiva de encerramento do programa 
para 2021, o que impactou o planejamento dos gastos das famílias. Com isso, 
o consumo de serviços nos meses finais do ano foi reduzido, registrando nova 
queda da atividade em dezembro, após 6 meses de recuperação. 

Entre os segmentos, o mais prejudicado foram os serviços prestados às famílias, 
sobretudo pela dura queda dos serviços de alojamento e alimentação. Ainda 
assim, podemos reparar pelo gráfico 5 que apenas o segmento de serviços de 
informação e comunicação recuperaram o nível pré-pandemia.
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Gráfico 9: Volume de Serviços por grandes categorias
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Fonte: IBGE. Elaboração própria.

Como temos apontado nos últimos boletins, a retomada do setor é fundamental 
para a recuperação da economia, visto o peso que o setor de serviços tem 
tanto no PIB quanto no mercado de trabalho. Por um lado, a velocidade da 
vacinação será determinante na retomada do setor. Por outro, as políticas de 
renda e extensão do auxílio. Nesse sentido, preocupa a proposta de extensão 
de auxílio presente hoje no Congresso. Após forte pressão para que fosse 
estendida a principal política de renda implementada durante a pandemia, o 
governo sinalizou que estuda a retomada do programa. Contudo, tanto a curta 
duração (de três a quatro meses) - insuficiente para que a população seja 
vacinada - quanto a nova redução do valor para R$200 limitam o potencial do 
programa. Como os dados do final do ano apontam, a redução do benefício 
de R$600 nos primeiros meses da pandemia para R$300 a partir de setembro 
já significou um arrefecimento da recuperação econômica. Uma nova redução 
deve limitar, ainda mais, a capacidade de crescimento da atividade, que já se 
descola das demais na velocidade de recuperação. 
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Comércio

Os dados de dezembro relativos ao comércio confirmam a tendência de 
arrefecimento da recuperação do setor no final do ano. Ainda mais, acusam 
queda das vendas, colocando em questionamento se a recuperação sequer 
terá sido consistente, ou se haverá novo tombo da atividade.

O volume das vendas do varejo ampliado, que inclui vendas de veículos, 
motos, partes e peças e de materiais de construção, encerrou o ano com 
queda de 1,5% frente 2019, enquanto o índice restrito cresceu apenas 1,2 
ante projeções do mercado, cuja mediana era bem mais otimista, de +1,7%. 
O índice restrito em dezembro registrou queda de 6,1% ante novembro, a 
maior queda da série histórica para o mês, enquanto as projeções do mercado 
orbitavam em -0,6% ante projeções bem mais otimistas do mercado. O índice 
restrito em dezembro registrou queda de 6,1% ante novembro, a maior queda 
da série histórica para o mês enquanto as projeções do mercado orbitavam 
em -0,6%.

Gráfico 10: Volume das Vendas do Varejo Ampliado 
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Fonte: IBGE. Elaboração própria

Como apontado em boletins anteriores, a redução do auxílio emergencial foi 
extremamente prejudicial à retomado do setor. Da mesma forma, o elevado 
desemprego e a aceleração inflacionária também atuaram como obstáculos 
ao crescimento da atividade. Levando em consideração que a inflação nos 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/10/vendas-no-varejo-caem-61percent-em-dezembro-e-encerram-2020-com-a-menor-taxa-em-4-anos.ghtml
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meses finais de 2020 foi puxada, sobretudo, pelo segmento alimentos, esse 
fator corrobora com a queda do volume de vendas no setor, que vinha sendo 
beneficiado pela expansão das vendas de supermercados e alimentos. 
Analisando os dados segmentados do comércio, é possível observar que esse 
segmento, que foi dos maiores beneficiados pelo Auxílio Emergencial, sofreu 
queda nos meses finais do ano – impactado tanto pelo corte do benefício 
quanto pela elevação dos preços. 

Gráfico 11: Vendas do Varejo – Segmentos selecionados (com ajuste 
sazonal)
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Fonte: IBGE. Elaboração própria

Segundo pesquisas de dados prévios do varejo em janeiro, o ano começou 
com fraco desempenho. A empresa de pesquisas GfK aponta queda de 5% na 
venda de bens duráveis no primeiro mês de 2021. O resultado foi motivado, 
principalmente, pelo fim do auxílio emergencial e pelo avanço do desemprego 
e da inflação. Além disso, a segunda onda de casos de Covid-19 intensificou as 
medidas de isolamento social, contribuindo para o arrefecimento da atividade. 
Dessa forma, a recuperação do setor no ano dependerá não só do ritmo da 
vacinação – que parece não ter perspectivas de grande velocidade – como da 
retomada de programas de renda e emprego.

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/02/08/ano-comeca-fraco-nas-lojas-e-retomada-depende-de-vacinacao.ghtml
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Financeiro

As Bolsas de Valores internacionais têm reagido bem em relação ao período 
mais agudo da crise. Enquanto as principais Bolsas fecharam janeiro em alta, 
os ativos brasileiros tenderam a se desvincular dos mercados globais, o que 
ficou expressa no fato do Ibovespa ter apresentado queda de -3,3% em moeda 
local em janeiro de 2021. No entanto, em que pese isso, houve substancial 
ingresso de investidores estrangeiro no país, com janeiro representando um 
recorde de + 30 bilhões (ou US$ 5,5 bilhões) de fluxo estrangeiro na B3.

A retirada do “forward guidance” pelo BC – ou seja, a sinalização de que a 
taxa básica de juros pode ter inflexão na sua trajetória de baixa – levanta 
dúvidas com relação a possibilidade de interrupção da trajetória de rápido 
desenvolvimento da Bolsa de Valores. Os juros mais elevados poderiam 
desestimular o risco do investimento em renda variável, contribuindo para 
uma fuga para os títulos públicos. No entanto, as previsões mais otimistas, 
expresso no Boletim Focus de 21 de fevereiro, ainda apontam uma SELIC 
na casa dos 5% em termos nominais. Dependendo da trajetória da inflação 
futura, a taxa real de juros pode permanecer próxima de zero. Além disso, 
analisando os ciclos de elevação dos juros nos últimos 20 anos, identifica-se 
que dos 6 ciclos de alta da Selic, o Ibovespa subiu em 3 ciclos e caiu em outros 
três. Além disso, na média desses 6 ciclos, para cada +1% na taxa Selic, o 
Ibovespa recuou apenas -0,07. Ou seja, a conclusão é que o comportamento 
da taxa Selic é um indicador importante, mas não o único a determinar os 
rumos do comportamento da Bolsa. 

Segundo Boletim da XP de janeiro de 2021, a previsão para o Ibovespa no 
final do corrente ano é de 135.000 pontos. A elevação em relação a projeção 
anterior, de 130.000 pontos deve-se principalmente as revisões de lucros para 
cima e a redução do custo de capital. A segunda semana de fevereiro foi 
marcada pelo disparo do preço do Bitcoin, com a criptomoeda superando o 
seu valor máximo na história US$ 48.000. Isso ocorreu após o anúncio de que 
a Tesla comprou US$ 1,5 bilhões de Bitcoin e passará a aceita a criptomoeda 
como meio de pagamento. O Mastercard também revelou projetos de trabalhar 
com o criptomoedades, o que reforça a tendência de que grandes transações 
financeiras entre companhias globais sejam por moeda digital. 

Outro elemento importante que fez parte do noticiário econômico em fevereiro 
foi a explosão do nível de endividamento de governos e empresas no mundo. 
A consequência disso é que a dívida global, ao bater esse recorde, coloca 

https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/raio-xp-da-bolsa-varios-anos-em-apenas-um-mes/
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/raio-xp-da-bolsa-varios-anos-em-apenas-um-mes/
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/raio-xp-da-bolsa-varios-anos-em-apenas-um-mes/
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/resumo-da-semana-ibovespa-fecha-em-queda-de-07/
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/resumo-da-semana-ibovespa-fecha-em-queda-de-07/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/divida-global-bate-recorde-traz-risco-de-crise-e-poe-crescimento-em-xeque.shtml
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em xeque o crescimento mundial e enseja um ambiente propício para a 
emergência de movas crises. Segundo o IIF (Institute Of International Finance) 
o acumulado da dívida global fechou em um patamar muito superior aos 
últimos anos e mesmo as previsões mais pessimistas do início da crise. Entre 
2012 e 2016, o aumento do estoque de dívida global havia sido de US$ 6 
trilhões. De 2016 até o final de 2020, o salto no endividamento foi superior a 
US$ 50 trilhões, sendo mais de U$ 15 trilhões apenas no ano de 2020. 

O novo pacote de estímulos fiscais anunciados pelo recém empossado 
presidente dos EUA, Joe Biden, enseja risco para os analistas do mercado 
financeiro. A perspectiva é que o elevado estímulo fiscal carregue consigo 
uma elevação da inflação, acarretando em elevação da taxa de juros norte 
americana. A tese ganhou ainda mais visibilidade após Larry Summers e 
Olivier Blanchard apontarem que o pacote fiscal é deveras amplo e pode 
impulsionar a elevação da taxa de inflação. Esse risco já se apresenta no 
Brasil desde o início do ano, quando passou a haver aumento na taxa de juros 
de títulos de longo prazo do Tesouro americano, embutindo uma elevação da 
expectativa de inflação no preço dos papéis. Caso se concretizem a escalada 
inflacionária e tenha como consequência a elevação da taxa básica de juros, 
pelo diferencial de juros entre os países, o Brasil teria que seguir a mesma 
direção, o que pode comprometer as expectativas de crescimento nacional. 

Por fim, no agregado do ano, a pandemia e seus efeitos deixaram sequelas 
importantes que pesam na Bolsa de Valores brasileira. Em que pese o Ibovespa 
mostre uma alta de 5% em relação ao período de início da crise, cerca de 64% 
dos papéis que compõem o índice seguem abaixo dos níveis registrados e 
fevereiro, demonstrando a heterogeneidade por trás da agregação do índice 
final. Para piorar, dentre esses setores que ainda não recuperaram o nível pré-
crise encontram-se justamente aqueles que dependem da generalização da 
vacina – o que ainda se encontra incerto para os brasileiros. 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/02/17/sequelas-da-crise-pesam-na-bolsa.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/02/17/sequelas-da-crise-pesam-na-bolsa.ghtml


28©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA

Agropecuária

O início do ano na agropecuária manteve as expectativas de nova alta na 
produção. Em 2020, o setor foi o único que apresentou elevação na média 
do ano em comparação com o ano anterior. Entre os fatores que levaram ao 
resultado, destacam-se a alta do preço das commodities nos últimos meses 
do ano e a desvalorização do real. O Ministério da Agricultura projeta uma 
expansão de 11,8% do Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária, puxado, 
sobretudo, pela a soja – principal produto do agronegócio brasileiro – e pelo 
milho. Para a pecuária, a expansão prevista para o ano é de 5,1%.  

A trajetória de alta dos preços das commodities nos últimos meses de 2020 
e em janeiro de 2021 tem sido motivada pela perspectiva de recuperação 
da economia mundial com a aceleração da vacinação. No Brasil, o efeito 
dos preços é potencializado pela desvalorização do real, o que aumenta a 
rentabilidade dos exportadores brasileiros. 

O cenário positivo é complementado com a abertura de novos mercados para 
os produtos brasileiros com novos contratos firmados no início do ano. Entre 
eles, a atualização do certificado sanitário para a exportação de bovinos para 
a Arábia Saudita, a liberação da compra de ovos no Chile, a abertura para 
sementes de arroz na Colômbia e a entrada de novos produtos da pecuária no 
Camboja. Esses acordos também contribuem para uma maior diversificação 
da pauta de exportação do agronegócio, majoritariamente composta pela 
exportação de soja para a China. Por outro lado, entraves para o acordo do 
Mercosul com a União Europeia preocupam o setor. Já havia fortes pressões 
contrárias ao acordo por conta da má gestão da política ambiental pelo governo 
Bolsonaro. Contudo, produtores europeus passaram compor outro grupo de 
pressão contrário ao acordo, por questões de proteção de mercado. 

Por fim, o setor vinha sendo impactado pela inflação dos alimentos no final 
de 2020. O segmento foi o principal resultado pela aceleração do índice de 
preços no ano passado. Os dados do primeiro mês de 2021, contudo, apontam 
uma desaceleração do movimento dos preços. O resultado é em larga medida 
reflexo do fim do Auxílio Emergencial, que vinha garantindo a manutenção da 
demanda no contexto da pandemia. 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/02/12/ministerio-volta-a-estimar-o-valor-da-producao-agropecuaria-do-pais-em-r-1-trilhao-em-2021.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/02/12/ministerio-volta-a-estimar-o-valor-da-producao-agropecuaria-do-pais-em-r-1-trilhao-em-2021.ghtml
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/02/12/brasil-abre-seis-novos-mercados-para-o-agronegocio-em-2021.ghtml
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