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O recrudescimento da pandemia no início do ano e, sobretudo ao

final do primeiro trimestre, nos fazia acreditar que seu impacto

econômico seria significativo, ainda que inferior ao observado nos

primeiros momentos da crise global de saúde em 2020. Contudo, o

resultado do PIB no primeiro trimestre foi bastante positivo e as

indicações disponíveis apontam para um desempenho favorável,

diante de tais circunstâncias, no trimestre corrente. Uma melhor

adaptação das famílias e empresas às restrições e limitações

impostas pela pandemia e uma demanda externa também bastante

expressiva estão entre os principais fatores explicativos desse

surpreendente desempenho nesta primeira metade do ano. Diante

desse quadro, estamos fazendo um ajuste significativo na projeção

de crescimento do PIB de 2021, que passa de 2,5% para 4,8%. Em

contrapartida, a menor ociosidade da economia justifica uma Selic

mais alta ao final do corrente ano, que passa de 5,5% para 6,0%.

▪ A eclosão da pandemia da Covid-19 no início de 2020 e o colapso

econômico resultante certamente já têm lugar de destaque nos

anais da história mundial. O impacto inicial sobre a produção e o

consumo só tem paralelo em períodos de guerra. A recuperação,

porém, tem se mostrado forte e rápida, motivada por um conjunto

igualmente inédito de estímulos monetários e fiscais lançado por

diversos governos e bancos centrais ao redor do mundo desde

então.

▪ A disponibilidade de vacinas a partir do final de 2020 também deu

contribuição significativa para essa retomada, que é tão mais visível

naqueles países cujo ritmo e estágio de imunização são maiores

em relação à média global, como é o caso dos EUA, que devem

encerrar este ano com um crescimento de seu PIB ao redor de 7%.

▪ No caso brasileiro, o fim do pagamento do auxílio emergencial em

dezembro (retomado neste último mês de abril) e a relativa

morosidade na distribuição de vacinas faziam crer que nosso

processo de retomada econômica ficaria mais suscetível ao

surgimento de novas ondas de infecção pela Covid-19 e às

medidas de restrição do funcionamento normal de diversas

atividades econômicas.

▪ À medida em que 2021 começou sob o peso de uma piora do

número de casos e óbitos, era de se esperar que o desempenho de

diversos segmentos do setor de serviços fosse negativamente

impactado. Além disso, o elevado grau de incerteza com relação à

evolução da pandemia e da própria economia também deveria

suscitar posturas mais cautelosas de famílias e empresas, levando-

as a reduzir o ritmo de expansão do consumo e do investimento.

Os números recém divulgados pelo IBGE, porém, mostraram um

resultado bastante melhor (felizmente) no primeiro trimestre.
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▪ A alta de 1,2% neste primeiro trimestre de 2021 em relação ao

trimestre anterior mostrou-se bastante superior à nossa expectativa

(0,6%) e já coloca o PIB no mesmo patamar de antes do início da

pandemia (4T/2019).

▪ Parte da surpresa em relação às nossas expectativas se deu quanto

ao desempenho do consumo das famílias. Embora tenha havido

uma contração de 0,1% em relação ao trimestre anterior, feitos os

devidos ajustes sazonais, o resultado pode ser visto como bastante

favorável, considerando-se que a piora da pandemia, bem como a

queda da renda disponível – diante da interrupção no pagamento

do auxílio emergencial nos três primeiros meses do ano, faziam

crer numa redução mais acentuada do consumo de bens e serviços.

▪ O mesmo pode ser dito sobre o investimento em capital fixo. Ainda

que bem menor que a registrada nos dois trimestres anteriores, a

expansão de 4,6% também surpreendeu positivamente, sobretudo

diante da incerteza que cercou o ambiente econômico e político

nos primeiros meses do ano.

▪ Importante ressaltar que parte do resultado do PIB neste primeiro

trimestre decorre da recomposição de estoques em diversos

segmentos do mercado de bens. Embora as indicações sejam que

os níveis médios históricos ainda não tenham sido alcançados em

alguns casos, espera-se que a contribuição desse fator para o

aumento futuro da produção seja menor nos próximos trimestres.

▪ De qualquer maneira, o resultado do primeiro trimestre do ano

denota uma grande resiliência da economia e capacidade de

adaptação de famílias e empresas à realidade imposta pela

pandemia. Isso pode ser visto no gráfico a seguir, que combina o

número de infecções com indicadores de mobilidade.
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▪ Como se percebe, a piora no quadro da pandemia no início deste

ano gerou um impacto muito menor sobre os indicadores de

mobilidade do que aqueles observados no começo do ano

passado. Um ano atrás, mesmo com o número de infecções muito

abaixo dos registrados na média do primeiro trimestre de 2021, a

redução na atividade e mobilidade se mostrou substancialmente

maior que a observada agora, tendo sempre como base de

comparação os níveis de mobilidades imediatamente anteriores ao

início da pandemia.

▪ Por outro lado, esse menor impacto da pandemia sobre o

desempenho econômico mais recente pode indicar que os ganhos

com a ampliação da vacinação no segundo semestre serão

relativamente menores do que os esperados, exatamente porque

não se verificou uma contração tão expressiva neste começo de

ano. Em outras palavras, diante de um ponto de partida mais alto

que o imaginado, o ritmo da retomada econômica deve se mostrar

menos expressivo de agora em diante.

▪ Ainda assim, em razão dos números do primeiro trimestre, da

resiliência do consumo mesmo diante de uma situação no mínimo

desafiadora para parcela relevante da população e de uma

demanda externa que deve seguir bastante forte nos próximos

meses, estamos promovendo uma significativa revisão na nossa

estimativa de crescimento do PIB de 2021, que passa de 2,5% para

4,8%, considerando inclusive um certo viés de alta.

▪ Um risco a ser monitorado é a continuidade de condições

climáticas bastante adversas em boa parte do centro-sul do país,

que impacta direta e negativamente a produção de energia

hidrelétrica e de alimentos, mas que pode se mostrar igualmente

deletéria para outros segmentos econômicos.
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▪ Mesmo que o risco de escassez de energia elétrica nos pareça

modesto, diante da possibilidade de geração de energia a partir de

outras fontes (térmica, eólica, solar), a seca gera efeitos importantes

sobre o custo da própria energia (fontes alternativas são mais caras

que a geração hidrelétrica), dos alimentos e de diversos insumos e

serviços que têm participação relevante da energia elétrica em sua

produção, podendo inibir seu consumo e a própria produção.

▪ Em meio a outras pressões inflacionárias oriundas de um quadro

mais apertado de oferta e demanda (em alguns casos, um

problema de escala global), o crescimento mais acelerado da

economia impõe um desafio grande ao plano original do Copom

de promover um ajuste apenas parcial da taxa básica de juros.

▪ O grau de ociosidade da economia certamente se mostrará inferior

àquele esperado pelo próprio Banco Central quando iniciou o

movimento de elevação da taxa Selic em março último (à época, o

BC reduziu sua projeção de crescimento do PIB deste ano para

3,6% frente à estimativa de 3,8% apresentada no Relatório

Trimestral de Inflação de dezembro de 2020).

▪ Com o IPCA de 2021 devendo alcançar 5,5%, superando o teto da

meta (5,25%), e as estimativas para o IPCA de 2022, foco cada vez

maior da política monetária, se distanciando do centro da meta

para aquele ano (3,5%), espera-se uma ação mais forte e

tempestiva da autoridade monetária para evitar uma

desancoragem das expectativas.

▪ Assim, a revisão das nossas projeções para o PIB de 2021 também

implica num ajuste do nível esperado para a Selic ao final do ano,

que agora deve passar de 5,5% para 6%, alcançando os 7% no

início de 2022, quando então o atual ciclo de normalização da

política monetária seria concluído.
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2018 2019 2020 2021 (p) 2022 (p)

PIB var. acum. % 1,8 1,4 -4,1 4,8 2,0

IPCA var. acum. % 3,7 4,3 4,5 5,5 3,8

Câmbio R$/US$, dez 3,88 4,02 5,19 5,30 5,60

Selic %, dez 6,50 4,50 2,00 6,00 7,00

(p): projeções


