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A última página deste relatório contém informações importantes sobre o seu conteúdo.  
Os investidores não devem considerar este relatório como fator único ao tomarem suas decisões de investimento.  

Riscos trazem incerteza sobre ritmo de recuperação 

 

Coronavírus: vacinação deve acelerar com a 

chegada de novas doses, mas há riscos de 

eficácia 

O número de novos óbitos diários voltou a 

patamares próximos aos da primeira onda. A 

segunda onda está mais forte na região Norte, onde 

há o risco de ter surgido uma nova cepa mais 

contagiosa do vírus. Por outro lado, há sinais de 

moderação nas hospitalizações no Sul e no Sudeste, 

após o impacto das as festas de fim de ano. Além do 

evidente dano humanitário, a segunda onda implica 

risco para a recuperação da economia.  

Ritmo de óbitos por covid-19 (novos óbitos por 

100 mil habitantes, média de 7 dias) 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Itaú 
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 A vacinação no Brasil está avançando, mas ainda há riscos de disponibilidade, logística e, especialmente, de 

eficácia das vacinas em relação às novas variantes do coronavírus. A chegada de novas doses possibilita a 

redução de óbitos ─ que voltaram a patamares próximos ao pico de 2020 no último mês ─ e a recuperação 

da economia tanto pelo lado da oferta quanto da demanda. Se bem-sucedida, a vacinação deve abrir uma 

janela de oportunidades em 2021. 

 O teto de gastos, apesar do cenário ainda desafiador, deve ser cumprido nos próximos anos. Dado o quadro 

fiscal delicado e a dificuldade de consenso para aprovação de medidas compensatórias, esperamos que os 

gastos extraordinários em 2021 foquem principalmente na vacinação e que os déficits primários atinjam 2,1% 

do PIB em 2021 e 1,5% do PIB em 2022. 

 Mantivemos nossas projeções de crescimento do PIB em -4,1% para 2020 e 4,0% para 2021. Para 2022, 

projetamos crescimento de 2,5%. 

 Mantivemos a nossa projeção de taxa de câmbio em R$ 4,75 por dólar em 2021, mas revisamos para R$ 5,00 

por dólar em 2022, refletindo o cenário global de retirada de estímulos, juros mais elevados e dólar mais forte.  

 Revisamos a projeção de inflação em 2021 para 3,8% (ante 3,6%), incorporando aceleração adicional em bens 

industriais (impacto de restrições de oferta). Mantivemos projeção de 3,3% em 2022. 

 Mantivemos nossa expectativa de taxa Selic em 3,5% a.a. ao final de 2021, mas agora projetamos aumento 

para 5,0% em 2022 (ante 3,5%), à medida que os mercados globais se ajustam à perspectiva de retirada de 

estímulos por parte do banco central norte-americano. 
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A vacinação começou em ritmo moderado e ainda 

há riscos. O primeiro deles está relacionado à 

disponibilidade de novas doses e deve ser mitigado 

nos próximos meses (ver gráfico). Até o momento, o 

total de vacinados superou 4,5 milhões de pessoas 

(2,2% da população), com um total de 12,8 milhões de 

doses distribuídas para os órgãos responsáveis pela 

aplicação. O segundo, e mais importante, está ligado 

à eficácia da vacina especialmente frente às novas 

variantes do coronavírus. Em particular, a vacina 

desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a 

Universidade de Oxford mostrou, em um estudo, baixa 

capacidade de evitar casos leves e moderados 

ocasionados por uma cepa do vírus na África do Sul. 

Pouco se sabe sobre a nova cepa do Amazonas, mas 

ela parece ter mutações similares à sul-africana.  

Com a aceleração da vacinação, os óbitos e 

hospitalizações devem recuar, sendo possível o 

retorno à normalidade da economia. Esperamos 

que, no segundo trimestre, todo o grupo de risco 

esteja vacinado, levando a uma redução significativa 

na pressão no sistema de saúde.  

Vacinação e disponibilidade de vacinas  

 
Fonte: Ministério da Saúde, Itaú 

Teto de gastos deve ser mantido, apesar das 

pressões 

O teto de gastos, apesar do cenário desafiador, 

deve ser cumprido em 2021 e em 2022. Neste ano, 

a incerteza quanto ao seu cumprimento deve 

permanecer até o final de fevereiro, quando 

esperamos que o Orçamento do ano seja aprovado, 

prevendo a manutenção em termos nominais do gasto 

discricionário ante 2020. Para 2022, caso nossas 

projeções se confirmem, o desafio deve ser suavizado 

pelo efeito calendário da inflação – isto é, enquanto o 

teto de gastos para o ano será reajustado pelo IPCA 

de junho, que deve ser mais elevado (6,8%, ante os 

2,1% usados para o Orçamento de 2021), os gastos 

sociais, que são metade dos gastos primários do 

governo, seguirão o INPC de dezembro, que tende a 

ser menor (3,7%, de 5,5% no ano anterior). Assim, 

mantidas as práticas dos últimos anos de reajuste do 

salário mínimo apenas pela inflação e ausência de 

reajuste nominal para servidores públicos, o governo 

terá um espaço fiscal de cerca de R$ 29 bilhões em 

2022, dos quais cerca de R$ 16 bilhões devem ser 

utilizados para recomposição de gastos discricionários 

(ver gráfico). 

Teto de gastos deve ser cumprido à frente  

 
Fonte: Tesouro Nacional, Itaú 

Para 2021 e 2022, esperamos déficits de 2,1% do 

PIB (R$ 175 bilhões) e 1,5% do PIB (R$ 140 

bilhões), respectivamente. Para este ano, 

esperamos que os créditos extraordinários e não 

sujeitos ao teto de gastos se restrinjam a R$ 25 

bilhões e foquem em ações de saúde e na vacinação 

da população. Dada a perspectiva de avanço da 

vacinação, o patamar ainda mais elevado da dívida 

pública após a pandemia e a dificuldade de consenso 

político para medidas compensatórias, não esperamos 

outros gastos emergenciais.  
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Com o gasto cumprindo o teto, a dívida bruta deve 

recuar nos próximos anos, alcançando 88% do PIB 

em 2020, 83% em 2021 e 81% em 2022, ante 74% em 

2019 (ver gráfico). Os melhores resultados primários, 

o crescimento econômico temporariamente acima do 

potencial, os juros reais abaixo do patamar neutro e um 

deflator do PIB acima do IPCA beneficiarão a dinâmica 

de dívida nos próximos anos. O principal risco é a 

flexibilização do rigor fiscal, prejudicando ainda mais a 

retomada da economia e a manutenção da taxa de 

juros próxima às mínimas históricas.  

Dívida deve recuar nos próximos anos, com 

retorno ao teto 

 
Fonte: Banco Central, Itaú 

Atividade econômica: recuperação continua 

Revisamos nossa projeção para o PIB do 1T21 de 

0,0% para 0,3%, com ajuste sazonal, ante o 4T20. 

Nossos indicadores diários, assim como os índices de 

confiança da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostram 

impacto moderado da segunda onda do vírus sobre a 

atividade econômica. Métricas de isolamento social 

subiram significativamente menos que na primeira 

onda, e o consumo de serviços, que poderia sofrer o 

maior impacto negativo, está com apenas uma leve 

queda em janeiro. A confiança do empresário (FGV) no 

setor de serviços também teve queda leve, bem menor 

do que a ocorrida na primeira onda de coronavírus. 

Como a produção industrial terminou o ano passado 

ainda em alta significativa e com estoques baixos, deve 

seguir bem sustentada no 1T21 apesar da 

desaceleração no consumo doméstico de bens que 

deve ocorrer com a retirada dos auxílios emergenciais. 

Dados relacionados à formação bruta de capital fixo 

(FBKF) apontam alta expressiva na margem. A 

produção de bens de capital e de insumos da construção 

civil cresceram de forma sólida no segundo semestre do 

ano passado, e nossa proxy mensal da FBKF atingiu, em 

dezembro de 2020, um nível cerca de 11% acima do pré-

pandemia (fevereiro de 2020). Acreditamos que esse 

crescimento se deve à expansão do mercado imobiliário, 

em meio a taxas de juros baixas e ao crescimento de 

preços globais de commodities, que usualmente 

beneficia o investimento em capital fixo no Brasil. 

Investimento em alta  

 
Fonte: IBGE, Itaú 

Mantivemos nossa projeção para o crescimento do 

PIB de 2021 em 4,0%. A maior incerteza em relação 

ao cenário é o ritmo e eficácia da vacinação. Há 

chances de crescimento acima do projetado se a 

imunização ocorrer de forma relativamente célere e 

eficaz. Para 2022, projetamos desaceleração do 

crescimento do PIB para 2,5%, devido ao efeito base 

(nível do PIB de 2021 significativamente acima do PIB 

de 2020) e à redução do estímulo monetário. 

Real: fundamentos de apreciação em 2021, 

mas ambiente global deve pressionar em 2022  

Apesar da pressão observada no último mês, os 

fundamentos da moeda brasileira são de 

apreciação ao longo do ano: projetamos taxa de 

câmbio em R$ 4,75 por dólar no final de 2021. A 

incerteza fiscal e o prêmio de risco observados no 

último mês devem diminuir com a aprovação do 

Orçamento do ano com gastos dentro do teto. Isto, 
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somado à retomada do crescimento econômico, aos 

preços de commodities mais elevados e ao aumento 

da taxa básica de juros, abre espaço para uma volta 

do fluxo de dólares para o país e apreciação cambial. 

A velocidade e o momento exato de tal apreciação, no 

entanto, ainda dependem da evolução das incertezas 

(domésticas e externas).  

Para 2022, a retirada de estímulos globais tende a 

pressionar a moeda brasileira: projetamos taxa de 

câmbio em R$ 5,00 por dólar no final de 2022 (ante 

R$ 4,75 no último cenário). Com os sinais mais 

fortes de recuperação global, especialmente nos EUA, 

devemos começar a observar em 2022 uma mudança 

na retórica do Fed, passando a sinalizar política 

monetária mais apertada à frente. Nesse ambiente, a 

tendência é de apreciação do dólar ante outras 

moedas, entre elas o real. A elevação da taxa Selic, 

no entanto, compensa pelo menos em parte esse 

efeito e, por isso, a depreciação do real tende a não 

ser tão intensa.  

Em 2020, houve ajuste expressivo na conta 

corrente, que terminou o ano com déficit de US$ 

12,5 bilhões (ante US$ 50,7 bilhões em 2019). A 

melhora foi disseminada com aumento do superávit 

comercial e recuo nos déficits de serviços e rendas. 

Ao longo do ano, a atividade econômica mais fraca e 

o câmbio mais depreciado, bem como o isolamento 

social, tiveram impacto sobre as transações correntes. 

Notamos recuo expressivo nos déficits de viagens 

internacionais e de lucros e dividendos. Para 2021, 

projetamos pequeno superávit em conta corrente 

(US$ 3 bilhões). Apesar da recuperação econômica, 

que deve impulsionar importações, bem como os 

déficits de serviços e rendas, maiores preços de 

commodities devem compensar esses efeitos. Para 

2022, projetamos déficit de US$ 14 bilhões em 2022. 

Inflação: revisão altista em 2021 puxada por 

bens industriais (restrição de oferta) 

Revisamos a nossa projeção de IPCA em 2021 de 

3,6% para 3,8%, incorporando aceleração adicional 

em bens industriais. Projetamos maior pressão no 

grupo via restrições de oferta no curto prazo. Nosso 

cenário considera um nível de utilização da 

capacidade industrial mais alto nos primeiros meses 

do ano (hiato no mercado de bens fechado) e custos 

de insumos também pressionados (via preços de 

metais e câmbio médio mais alto). Projetamos alta de 

4,0% no grupo de industriais subjacente em 2021, 

ante projeção anterior de 2,6%, e alta de 2,3% no ano 

passado. Dado o ambiente de preços ao produtor 

pressionados já há algum tempo, estamos 

monitorando potencial repasse adicional para os 

consumidores. Ressaltamos que o padrão de pressão 

de custos industriais também está sendo identificado 

em outras economias, dada a recuperação robusta da 

demanda após o choque do coronavírus e alta no 

preço de commodities.  

Sobre os demais preços livres em 2021, esperamos 

alta de 3,0% em serviços e 6,0% em alimentação no 

domicílio. Projetamos aumento de 4,2% em preços 

administrados. Esperamos alta de 6,0% na gasolina 

este ano, com pressão significativa ao longo do primeiro 

trimestre do ano. Sobre o sistema de bandeira tarifária, 

esperamos bandeira amarela em dezembro de 2021. 

Para 2022, projetamos alta de 3,3% do IPCA. A 

ociosidade na economia deve seguir elevada, o que 

contribui para conter as pressões sobre a inflação, que 

deve terminar o ano abaixo da meta. Tendo em vista a 

magnitude do hiato do produto e o tempo necessário 

para seu fechamento, não vemos, neste momento, risco 

significativo de inflação de demanda. Cabe ressaltar que 

o risco altista de commodities em 2021 pode atuar na 

direção contrária no ano seguinte, uma vez 

normalizadas as condições de oferta na próxima safra.  

Política monetária: juros mais altos em 2022 

Em sua última reunião, o Copom manteve a taxa 

Selic em 2,0% a.a. e, como esperado, removeu o 

forward guidance de sua comunicação, abrindo a 

porta para aumentos de juros no curto prazo. Em 

sua comunicação oficial, o comitê demonstrou 

incômodo com a persistência da pressão sobre 

preços (ainda vista como temporária) e com os níveis 

atuais de inflação subjacente. As autoridades 

afirmaram, inclusive, que alguns membros chegaram 

a considerar um aumento de juros naquela reunião, 

iniciando uma normalização parcial da política 

monetária para reduzir o grau “extraordinário” de 

estímulos. O Copom afirmou que tal leitura resulta da 

normalização do funcionamento da economia vista 

nos últimos meses, e também citou que o 

comportamento da inflação passou por mudança 

relevante, uma vez que os efeitos da pandemia, 

inicialmente desinflacionários, passaram a levar a 

aumentos de preços, e que houve reversão da 

trajetória de queda das expectativas de inflação, 

levando as projeções de seu cenário base para 

próximo à meta de inflação. No entanto, como a 

recuperação da economia ainda não é completa e o 
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ambiente segue particularmente incerto, o comitê 

entendeu que os benefícios de aguardar mais 

informações para definir os próximos passos da 

política monetária superavam os custos. 

Como reflexo dessa comunicação, enxergamos alta 

inicial de 0,25 p.p. da taxa Selic na próxima reunião, 

em março. Tanto a inflação ainda bastante pressionada 

no primeiro trimestre quanto a evolução da atividade 

econômica (que, na nossa visão, tende a ter um 

trimestre positivo, a despeito da segunda onda de covid-

19), devem contribuir nesse sentido. Depois da primeira 

alta em março, esperamos dois aumentos consecutivos 

de 0,50 p.p. e uma alta final de 0,25 p.p., levando a taxa 

Selic para 3,5% – uma normalização parcial – ao final 

do ano.  

 

 

 

Para 2022, passamos a esperar uma nova rodada de 

aumento da taxa Selic, até 5,0% a.a., influenciada 

pela elevação das taxas de juros nos mercados 

externos. Com maiores estímulos fiscais e crescimento 

mais forte nos EUA, o Fed deve começar a normalizar 

sua política monetária mais cedo, no primeiro trimestre 

de 2023. A antecipação desse movimento por parte dos 

mercados deve levar à elevação da curva de juros dos 

EUA, resultando em pressão sobre ativos de risco, em 

particular moedas de países emergentes. O real deve 

voltar a depreciar, em um movimento que, sem aumento 

adicional de juros no Brasil, seria inconsistente com o 

cumprimento da meta de inflação. 

 

 

 

  

Projeções: Brasil 

 

 
 
  

Atividade Econômica
E

c
  Crescimento real do PIB - %   Real GDP growth - %-3,5 -3,3 1,3 1,8 1,4 -4,1 4,0 2,5

  PIB nominal - BRL bi   Nominal GDP - BRL bn5.996 6.269 6585,5 7.004 7.407 7.544 8.534 9.246

  PIB nominal - USD bi   Nominal GDP - USD bn1.800 1.798 2063,3 1.916 1.877 1.462 1.688 1.893

  População (milhões de hab.)   Population (millions)203,5 205,2 206,8 208,5 210,1 211,8 213,3 214,8

  PIB per capita - USD   Per Capita GDP - USD 8.847 8.764 9977 9.189 8.932 6.904 7.912 8.810

  Taxa Nacional de Desemprego - média anual (*) 8,5 11,5 12,7 12,3 11,9 13,5 14,3 13,7

  Taxa Nacional de Desemprego - fim do ano (*) 9,5 12,6 12,4 12,2 11,5 14,4 14,2 13,3

Inflação
I

n
  IPCA - %   IPCA - %10,7 6,3 2,9 3,7 4,3 4,5 3,8 3,3

  IGP–M - %   IGP–M - %10,5 7,2 -0,5 7,5 7,3 23,1 7,5 4,0

Taxa de Juros
I

n
  Selic - final do ano - %   Selic - eop - %14,25 13,75 7,00 6,50 4,50 2,00 3,50 5,00

Balanço de Pagamentos
B

a
  BRL / USD - final de período   BRL / USD - Dec3,96 3,26 3,31 3,88 4,03 5,19 4,75 5,00

  Balança comercial - USD bi   Trade Balance - USD bn20 48 67 58 47 52 77 70

  Conta corrente - % PIB   Current Account - % GDP-3,0 -1,3 -0,7 -2,2 -2,7 -0,9 0,2 -0,7

  Investimento direto no país - % PIB   Foreign Direct Investment - % GDP3,6 4,1 3,3 4,1 3,9 2,3 3,3 3,4

  Reservas internacionais - USD bi   International Reserves - USD bn369 372 382 387 367 356 356 356

Finanças Públicas
P

u
  Resultado primário - % do PIB   Primary Balance - % GDP-1,9 -2,5 -1,7 -1,5 -0,8 -9,5 -2,1 -1,5

  Resultado nominal - % do PIB   Nominal Balance - % GDP-10,2 -9,0 -7,8 -7,0 -5,8 -13,5 -5,9 -5,3

  Dívida bruta - % PIB 65,5 69,9 73,7 75,3 74,3 87,7 82,8 81,4

  Dívida pública líquida - % do PIB   Net Public Debt - % GDP 36,0 46,2 51,4 52,8 54,6 61,9 62,0 62,5

Fonte: IBGE, FGV, BCB e Itaú

2018 2019 2020P2015 2016 2022P

(*) Taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua

2017 2021P
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Pesquisa macroeconômica – Itaú  

Mario Mesquita – Economista-Chefe  

Para acessar nossas publicações e projeções visite nosso site: 

http://www.itau.com.br/itaubba-pt/analises-economicas/publicacoes 
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