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Resumo – Previsão de crescimento segue forte para o ano, mas deterioração dos riscos 
locais entra no radar 

Informações disponíveis para o 2° trimestre indicam uma atividade econômica relativamente aquecida, sugerindo 
crescimento do PIB para o trimestre. Além disso, a forte redução da média móvel de mortes por COVID e dados mais 
recentes de julho dos índices de confiança apurados pela FGV sugerem que a atividade econômica permanecerá 
aquecida ao longo do 2S21. No entanto, no início de agosto aumentou a incerteza em relação ao real compromisso 
do governo com as regras fiscais, ou seja, com o teto dos gastos. Uma deterioração do cenário fiscal pode afetar as 
expectativas dos agentes econômicos, trazendo riscos ao bom desempenho da economia observado em dados 
recentes. 

Ao longo do último mês, as perspectivas para o cenário de inflação seguiram piorando. A inflação de itens 
comerciáveis – em especial, bens industriais – segue persistente e a inflação de serviços continua acelerando, em 
função do relaxamento das medidas de distanciamento social. Com riscos altistas para o cenário de atividade 
econômica e alta das expectativas de inflação, riscos para a inflação subjacente seguem em alta. Além disso, 
condições climáticas adversas devem continuar pressionando preços de alimentos e tarifas de energia elétrica no 
2S21 e, possivelmente, 2022. Dessa forma, revisamos nossas projeções para o IPCA de 2021 e 2022 de 6,8% para 
7,5% e 3,7% par 3,8% respectivamente. 

Câmbio mais depreciado em cenário de maior risco fiscal. Revisamos nossa projeção de taxa de câmbio para 
R$5,00/US$ no fim de 2021 e R$5,30/US$ no fim de 2022. A apreciação do Real até o fim do ano decorre sobretudo 
da nossa expectativa de que a taxa de câmbio se aproxima do patamar indicado pelos fundamentos (o câmbio 
corrente está cerca de 25/30 centavos mais depreciado do que aquele sugerido por seus fundamentos). Contudo, 
uma deterioração significativa do cenário fiscal impediria essa apreciação – é o principal risco para o nosso cenário. 
Os dados recentes são compatíveis com nosso cenário de melhora substancial das transações correntes em 2021 
(para um superávit de US$2 bilhões) e com Investimento Direto no País (IDP) de US$50 bilhões.  

Apesar dos números melhores, balanço de riscos se deteriora. Apesar das projeções fiscais continuarem 
melhorando na margem, o balanço de riscos voltou a se deteriorar. A vontade do Governo de expandir o Programa 
Bolsa Família (PBF) tem esbarrado em um espaço para novas despesas cada vez menor e, mais recentemente, em 
uma conta de precatórios explosiva. Acreditamos ser legítimo o governo discutir uma forma de disciplinar os gastos 
com precatórios, mas é importante minimizar a sinalização de que se está flexibilizando o teto de gastos para 
financiar o novo programa social.  

Ritmo novo, conforme esperado. O Copom elevou a Selic em 100 pontos-base em sua reunião de agosto, conforme 
esperávamos desde junho. Continuamos antevendo outra alta de 100 pontos-base em setembro e mantemos nossa 
Selic de 7,5% em dezembro de 2021, mas decidimos elevar o ponto terminal do ciclo para 8% a.a. no início do 
próximo ano. Monitoramos a possibilidade de uma campanha mais rápida/longa, a depender da evolução da 
atividade e da inflação, bem como do comportamento das expectativas e de um agravamento do quadro fiscal 
diante de sinais recentes. Por ora, o balanço de riscos segue assimétrico para cima. 
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No último mês, os dados de confiança da Fundação Getúlio Vargas junto com indicadores de atividade corroboraram 

o cenário de maior crescimento do PIB para este ano. Neste boletim, ainda mantivemos o crescimento esperado do 

PIB de 5,3%, número este que deverá ser revisto em breve para um valor próximo a 5,5%.  

Por enquanto, a recuperação da economia mundial, com crescimento próximo a 6%, junto com a redução do número 

de casos e de mortes de COVID em decorrência do avanço da vacinação têm sido mais fortes para definir o cenário 

de recuperação cíclica da economia brasileira este ano do que os riscos ligados a crise hídrica, expectativa de 

inflação maior, taxa de juros Selic mais elevada e incerteza quanto a manutenção do teto de gastos (EC 95/2016) no 

próximo ano.  

Mais uma vez, o cenário de inflação se mostrou mais adverso do que o esperado, apesar dos sinais do Banco Central 

(BC) em relação à normalização da política monetária. A nossa expectativa de inflação para o ano passou para 7,5% 

(IPCA) com um INPC de 7,9%, o que na nossa visão exigirá uma postura ainda mais dura do BC para ancorar a 

inflação na meta, em 2022. Isso significa que mantivemos a Selic esperada para 7,5% no final deste ano, mas 

passamos a ver um novo aumento para 8% no primeiro trimestre de 2022.  

Um crescimento maior esperado da taxa de juros deveria levar a uma valorização maior do Real para o final do ano 

que estava em R$4,80/US$. Mas o cenário recente de maior risco fiscal tem impactado na margem o fluxo cambial e 

ocasionado uma excessiva volatilidade da taxa de câmbio, o que nos levou a revisar a taxa de câmbio no final do ano 

para R$5,00/US$, apesar de fundamentos ainda positivos, em especial, um saldo positivo esperado para conta 

corrente (US$2 bilhões) que será o primeiro desde 2007.  

A maior mudança desse boletim mensal em relação ao número de julho está na mudança do cenário fiscal. Aqui é 

importante enfatizar que não houve nenhuma piora nos números fiscais para este ano. Na verdade, os números 

melhoraram ainda mais. No relatório de avaliação bimestral de receita e despesa do 3º bimestre do final de julho, o 

governo mais uma vez revisou para cima a expectativa de arrecadação bruta em R$64 bilhões. Assim, revisamos 

nossa projeção para o déficit primário do governo central e consolidado deste ano de -R$186,4 (2,2% do PIB) para -

R$167,9 bilhões (2,0% do PIB) e de -R$157,0 (1,8% do PIB) para -R$128,4 bilhões (1,5% do PIB).  

No entanto, essa melhora dos números fiscais foi acompanhada de um intenso debate ainda em aberto de uma 

possível mudança na regra do teto de gastos para acomodar um crescimento maior do gasto público, em 2022. No 

início de agosto, o governo divulgou que o pagamento de sentenças judiciais passará de R$55 bilhões, em 2021, para 

R$89 bilhões, em 2022, um crescimento de R$34 bilhões (62%).  

Dado o nível excessivamente baixo das despesas discricionárias, não há como conciliar uma expansão tão forte das 

despesas judiciais com o teto dos gastos. Assim, faz-se necessário alguma mudança na contabilização do pagamento 

de sentenças judiciais para conciliar um crescimento inesperado e muito forte das despesas judiciais com o teto de 

gastos. Há diversas soluções possíveis, mas nenhuma delas deveria aumentar a margem fiscal dada pela diferença 

entre o IPCA de 12 meses até junho de 8,4%, índice que corrige o teto de gastos, e o INPC do ano.  

No entanto, esse debate de como conciliar uma nova regra de pagamento de sentenças judiciais com o teto de 

gastos se misturou com o debate do espaço fiscal para reajuste do Bolsa Família e/ou aumento de outros programas, 

em 2022. Assim, um debate legítimo passou a ser cada vez mais percebido como uma tentativa de simplesmente 

aumentar o espaço fiscal para maiores gastos públicos em um ano eleitoral, o que aumentou o risco fiscal e a 

volatilidade no preço dos ativos domésticos. Assim, a redução ou não do risco fiscal está hoje ligada necessariamente 

a essa questão e ao debate do espaço fiscal para novas despesas, em 2022. 

Mansueto Almeida 
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Atividade Econômica – O 2° semestre começa com bons resultados 

Crescimento para o 2T. Em maio, todas as pesquisas do IBGE apresentaram crescimento quando comparadas com o 

mês de abril. Para o mês de junho, a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) ficou estável (0% m/m a.s.) na comparação 

com o mês anterior principalmente devido à falta de insumos. Embora a PIM tenha fechado o trimestre com queda 

de 2,5% t/t (a.s.), os resultados para o setor de serviços e para o comércio estão sendo suficientes para impulsionar 

o crescimento no 2T. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) estão com 

carrego estatístico para o 2T de 3% t/t e 1% t/t (a.s.), respectivamente. Além disso, nossas estimativas apontam que 

o indicador mensal do PIB (IBC-Br) deve apresentar crescimento para o mês de junho. Assim, esperamos que o PIB 

tenha um crescimento de 0,3% t/t (a.s.) versus 0% t/t (a.s.) anteriormente. 

Concessões de crédito avançam. Os dados de junho continuaram a tendência de alta nas concessões, com 

crescimento tanto do crédito à Pessoa Física quanto à Pessoa Jurídica. O crescimento foi impulsionado pelo crédito 

livre, já que o crédito direcionado teve queda de 6% m/m (a.s.), devido à redução de 9,7% m/m (a.s.) nas concessões 

às famílias. A expansão do crédito está sendo acompanhada de taxas de inadimplência em patamares 

historicamente baixos, surpreendendo o sistema e mantendo uma perspectiva positiva para a continuidade das 

concessões. Esse baixo nível da inadimplência observado nos últimos meses ajuda a reduzir a preocupação 

associada ao último dado relacionado ao endividamento das famílias, referente a abril, que avançou novamente e 

agora está em 58,5%; maior valor da série histórica. Vale lembrar que o indicador de endividamento pode estar 

sobrestimado pois este considera em seu denominador informações da massa salarial dos últimos 12 meses 

calculados pela PNAD que, apesar da melhora recente, entendemos ainda estar subestimando a verdadeira renda 

familiar dos últimos 12 meses. 

O mercado de trabalho surpreende. O mercado de trabalho continua mostrando bons resultados, levando a uma 

recomposição acelerada da massa salarial. De fato, considerando o auxílio emergencial (R$9 bilhões/mês), a massa 

salarial efetiva (a.s.) já estaria próxima dos níveis pré-COVID de fev/2020. O aumento da massa salarial corrobora os 

bons resultados do mercado de trabalho observado nos dados do CAGED e recentemente nos dados de maio da 

PNAD, quando essa pesquisa voltou a realizar parte das entrevistas de forma presencial. Os dados do CAGED, por 

exemplo, mostram uma tendência positiva para o mercado de trabalho formal com um saldo de 309 mil vagas 

criadas em junho (após saldo de 280 mil em maio) e dados mensalizados da PNAD para o mês de maio 

apresentaram crescimento de 2,2 milhões no número de novas ocupações, com crescimento tanto do setor formal 

quanto do setor informal. Até mesmo a taxa de desemprego ainda elevada da PNAD, em maio, decorreu em parte 

do crescimento da força de trabalho, ou seja, do maior número de pessoas que passaram a procurar emprego, 

aumentando o número de desempregados, apesar do crescimento do emprego formal e informal. Assim, a PNAD 

começa a apresentar um mercado de trabalho em recuperação, levando a um alinhamento maior com os dados do 

CAGED e da atividade econômica em geral. 

O 2º semestre começa com bons resultados. A forte redução da média móvel de mortes por COVID e dados mais 

recentes de julho dos índices de confiança apurados pela FGV sugerem que a atividade econômica permanecerá 

aquecida ao longo do 2S. O índice de confiança empresarial, por exemplo, teve a quarta alta consecutiva e atingiu o 

maior nível desde junho de 2013. Embora o avanço da variante Delta ainda traga preocupações, a recente forte 

redução nas internações em UTI e a significativa redução no número de casos, sugerem que a média móvel de 

mortes deve continuar caindo nas próximas semanas enquanto a vacinação continua avançando. Dessa forma, as 

estimativas já apontam para um crescimento acima do nosso número atual de 5,3% para 2021. Vale dizer que 

iremos atualizar o novo crescimento nos próximos dias após a consolidação dos resultados setoriais do 2T. Para 

2022, mantemos a expectativa de crescimento de 2,2%, com um balanço de riscos equilibrado.  

Riscos a serem monitorados. A redução do número de internações e a contínua queda no número de casos, abrem 

espaço para que a vacinação consiga avançar antes que um possível aumento da transmissibilidade da variante 

Delta comece a pressionar as internações no Brasil. Assim, os riscos de uma piora no cenário de pandemia no país 

são cada vez menores, mas ainda precisam ser monitorados (para maiores detalhes ver no nosso relatório especial 

“COVID-19 & Vacinação: Um cenário melhor à frente?” e nosso relatório diário “Brazil COVID-19 tracker”). 

Restrições do lado da oferta somadas ao baixo nível de estoques também podem prejudicar a recuperação da 

economia no 2º semestre, como está sendo o caso do setor automotivo que apresentou uma queda de 3,8% em 

junho frente a maio devido à falta de insumos (semicondutores). Outro fator de risco é a crise hídrica que traz 
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desafios adicionais para o segundo semestre devido ao aumento de custos de energia, mas vale ressaltar que até o 

momento não entendemos que a atual crise resulte em racionamento de energia e tenha impacto relevante no nível 

de atividade. Por fim, no início de agosto aumentou a incerteza do mercado com o real compromisso do governo 

com as regras fiscais, ou seja, o seu compromisso com o teto dos gastos. O receio do mercado é que mudanças 

necessárias para acomodar o maior pagamento de sentenças judiciais e de precatórios sem prejudicar o 

cumprimento do teto dos gastos leve a mudanças para possibilitar um gasto público maior em 2022, colocando em 

risco a credibilidade da âncora fiscal da economia brasileira, com aumento da incerteza e impacto negativo na taxa 

de câmbio, curva de juros e recuperação do investimento. 

Gráfico 1: Indicadores de confiança (a.s.) 

 

Gráfico 2: Indicadores de alta frequência (fev/20 = 100, a.s.) 

 

 

 
Fonte: FGV e BTG Pactual  Fonte: IBGE e BTG Pactual 

 

Inflação – Balanço de riscos segue altista 

Ao longo do último de mês, a inflação de curto prazo seguiu rodando acima do esperado e as perspectivas à 

frente pioraram. Desde nosso último relatório, a inflação de bens industriais segue elevada e disseminada, com 

pressões de repasse cambial e restrições de oferta se mostrando persistentes. Mais preocupante, a inflação de 

serviços também vem se mostrando pressionada, acelerando fortemente desde a revogação de medidas de 

distanciamento social. Finalmente, uma sequência de fortes frentes frias em julho/agosto e a elevada probabilidade 

de formação de um novo La Niña ao final deste ano devem pressionar de forma significativa a inflação de alimentos 

e energia elétrica. Esse quadro inflacionário se dá em meio a um cenário de atividade econômica que segue 

surpreendendo positivamente e expectativas de inflação que voltaram a subir para 2022. Dessa forma, as 

perspectivas para a inflação pioraram de forma significativa. 

Condições climáticas adversas continuarão pressionando a inflação de alimentos em 2021. Durante o mês de julho 

(e provavelmente durante agosto também), uma série de fortes frentes frias resultou em temperaturas negativas e 

na formação de geadas em grande parte do Centro-Sul do país, a matriz agrícola brasileira. A escala dos danos ainda 

é incerta, com a possibilidade de novas frentes frias ao longo do mês. Mas o fluxo de notícias recente sugere que 

houve perdas em grande escala. O choque afeta desde os preços de itens in natura, como frutas e hortaliças, até as 

principais commodities agrícolas. Preços já apresentam altas substanciais na margem, mas esperamos que sigam em 

trajetória ascendente para diversos itens. As perdas no segmento in natura acontecem em meio a um cenário já 

complicado e a inflação para o segmento no 2º semestre de 2021 deverá ser muito elevada. O choque também 

reverteu boa parte do arrefecimento observado em preços de commodities agrícolas desde o pico em abril/maio, o 

que deverá resultar em uma trajetória mais pressionada para a inflação de proteínas. Mas choques climáticos de 

curto prazo não são o único problema: o NOAA aumentou em julho a sua estimativa de probabilidade para a 

formação de La Niña ao final do ano, elevando o risco de precipitação abaixo da média no 2º semestre. Dessa forma, 

revisamos nossa projeção para alimentação no domicílio em 2021 de 7,2% para 9,2% e acreditamos que o balanço 

de riscos segue altista. A perspectiva de novo La Niña durante o período úmido de 2021/2022 também eleva os 

riscos para a inflação de alimentos em 2022, algo que ainda não víamos com preocupação até então. 

A aceleração da inflação de serviços é preocupante. Desde o pico da 2ª onda de coronavirus, medidas de 

distanciamento social vêm sendo relaxadas à medida em que avança a vacinação. Essa reabertura vem sendo 
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acompanhada de uma forte aceleração da inflação de serviços subjacente, com o segmento apresentando algumas 

das maiores leituras desde o início da pandemia. Mas enquanto a última aceleração observada (4T20 – 1T21) foi 

muito puxada por alimentação fora do domicílio (onde há forte repasse da alta de alimentos), a alta na margem é 

muito mais disseminada. A grande pergunta é o que está por trás dessa aceleração: a rápida reabertura de serviços 

(após o fechamento durante a 2ª onda) significa que muitos estabelecimentos vêm reajustando preços ao mesmo 

tempo, com altas de preço se acumulando dentre um pequeno espaço de tempo. Isso é um fator temporário, mas 

inevitavelmente leva a uma aceleração de serviços. Com a reabertura completa, esse efeito deveria desaparecer. No 

entanto, a aceleração se dá em meio a um pano de fundo preocupante: a recuperação econômica segue robusta, a 

inflação segue muito pressionada e disseminada dentre os demais segmentos (que não serviços) e as expectativas 

de inflação estão acima da meta no horizonte relevante e voltaram a subir. Não está claro o quanto da aceleração 

de serviços decorre da reabertura e quanto pode resultar de outros fatores mais persistentes. Com nível elevado 

incerteza e preocupação por parte de agentes de mercado, fatores de curto prazo poderiam contaminar as 

expectativas de inflação para prazos mais longos, um resultado que o Banco Central gostaria de evitar. 

A inflação de bens industriais segue elevada. O segmento surpreendeu para cima novamente, com pressões 

inflacionárias ainda amplamente disseminadas. Dito isso, acreditamos que, na ausência de novos choques de preço, 

a inflação de bens industriais está atingindo seu pico. A inflação de preços no atacado para a indústria de 

transformação, ainda que elevada, já desacelerou de forma expressiva em relação às taxas de 4-5% m/m observadas 

no 1º semestre do ano. Com custos subindo a uma taxa muito mais baixa, o repasse para preços ao consumidor 

deve perder momento até, eventualmente, se dissipar. Dito isso, ainda resta muita incerteza acerca dessa trajetória. 

Alguns segmentos industriais não tiveram quedas relevantes de demanda durante a pandemia e, por isso, já estão 

avançados em termos de repasse. Outros, como vestuário, onde a demanda é muito sensível ao distanciamento 

social, estão atrás e ainda precisam alcançar os demais. Não está claro como essa dinâmica será afetada pela 

reabertura completa da economia. Além disso, restrições de oferta devem persistir para uma série de setores da 

indústria devido à escassez de matérias primas e componentes eletrônicos. Dessa forma, ainda que esperemos uma 

desaceleração da inflação de industriais, ela deverá acontecer de forma gradual e assimétrica entre os diferentes 

setores, com incerteza ainda elevada para o segmento. 

Revisamos nossas projeções para o IPCA de 2021 e 2022 de 6,8% para 7,5% e de 3,7% para 3,8%, respectivamente. 

A revisão para 2021 foi ampla, com estimativas mais altas para alimentos, administrados e núcleos de inflação. Mas 

os principais vetores altistas foram alimentação no domicílio, devido aos recorrentes choques climáticos, e energia 

elétrica. Com a piora nas perspectivas climáticas para o resto do ano (La Niña), revisamos nossa expectativa para a 

bandeira tarifária de energia elétrica para dezembro de 2021 para o patamar vermelha 2. Revisamos para cima 

também o valor da bandeira vermelha 2, conforme se espera que a Aneel faça. Para o IPCA de 2022, nossa projeção 

foi revisada para cima, de 3,7% para 3,8%, a despeito de pressão baixista em energia elétrica: a bandeira mais 

elevada para dezembro/21 aumenta o efeito base deflacionário para 2022. Mas o efeito da bandeira não foi o 

bastante para compensar nossa revisão para a inflação de preços livres. Com riscos altistas para atividade 

econômica, persistência de incertezas fiscais e possíveis novos choques climáticos, o balanço de riscos para a 

inflação em 2021 e 2022 segue assimétrico para cima. 

Gráfico 3: IPCA, sazonalidade, núcleo de serviços (m/m %) 

 

Gráfico 4: IPCA acumulado em 12 meses (efetivo vs. projeção) 

 

 

 
Fonte: IBGE e BTG Pactual  Fonte: IBGE e BTG Pactual 
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Setor Externo – Câmbio mais depreciado em cenário de maior risco fiscal 

Revisamos nossa projeção de taxa de câmbio para R$5,00/US$ no fim de 2021 e R$5,30/US$ no fim de 2022, e 

riscos seguem altistas. No último mês, a taxa de câmbio depreciou cerca de 5%, de R$4,97/US$ no fim de junho 

para R$5,21/US$ no fim de julho. Essa depreciação decorreu, principalmente, da percepção de maior risco fiscal 

doméstico. O aumento da aversão ao risco nos mercados globais em função da disseminação da variante Delta do 

coronavírus e seus possíveis efeitos sobre a esperada recuperação econômica mundial também contribuiu para o 

movimento. A variação de outros fundamentos importantes do câmbio como preços de commodities e diferencial 

de juros externo e doméstico contiveram maior depreciação da moeda doméstica. Os preços de commodities 

fecharam o mês em patamar ligeiramente acima do observado no mês anterior, com o aumento dos preços de 

petróleo e de commodities industriais, como o minério de ferro, compensando a redução dos preços de 

commodities agrícolas no mercado internacional, especialmente soja e milho. Os juros dos Treasuries de 10 anos 

americanos diminuíram cerca de 25 pontos base.  

Em função da percepção de maior risco fiscal, revisamos nossa projeção para a taxa de câmbio do fim deste ano de 

R$4,80/US$ para R$5,00/US$, e entendemos que o risco de uma taxa ainda mais depreciada é relevante. A 

apreciação do Real até o fim do ano, frente ao patamar atual, decorre sobretudo da nossa expectativa de que a taxa 

de câmbio se aproxima do patamar indicado pelos fundamentos à medida que as incertezas relacionadas ao 

impacto da variante Delta sobre o cenário econômico brasileiro se dissipam. O câmbio corrente está cerca de 25/30 

centavos mais depreciado do que aquele sugerido por seus fundamentos. A imunização de quase toda a população 

adulta do País até o fim do ano tende a contribuir para a redução da incerteza e diminuição deste descolamento. 

Contudo, uma deterioração significativa do cenário fiscal impediria essa apreciação – é o principal risco para o nosso 

cenário de câmbio. Por exemplo, se o espaço do teto for ampliado em montante relevante por meio dos 

parcelamentos de precatórios ou pela exclusão desses pagamentos do teto de gastos para comportar um novo 

programa social (auxílio Brasil) mais robusto e/ou outros gastos, o risco País aumentará e a taxa de câmbio do fim 

do ano tende a ser mais depreciada.  

Para 2022, revisamos nossa projeção de taxa de câmbio para R$5,30/US$ (de R$5,10/US$). A depreciação adicional 

do Real decorrerá do cenário global de retirada de estímulos, do arrefecimento dos preços das commodities no 

mercado internacional e dos maiores riscos decorrentes do cenário de eleição geral no Brasil, que deverá trazer 

maior volatilidade nos preços dos ativos brasileiros. 

Projetamos superávit em transações correntes de R$2 bilhões em 2021. Os dados recentes são compatíveis com 

nosso cenário de melhora substancial das transações correntes (TC) em 2021 na comparação com o ano anterior 

(déficit de US$26 bilhões). As exportações seguem bastante robustas (crescimento de 34% a/a no acumulado no ano 

até julho) e as despesas com serviços e rendas permanecem em níveis muito baixos, próximos aos de 2020. Em 

função, principalmente, da revisão das remessas de lucros e dividendos no ano, divulgada pelo Banco Central no fim 

de julho, diminuímos ligeiramente nossa projeção de superávit em TC para US$2 bilhões em 2021 (de US$4 bilhões). 

Para 2022, mantemos nossa projeção de déficit em TC de US$18 bilhões (1,1% do PIB). A piora das TC frente a 2021 

decorrerá sobretudo da continuidade de recuperação da atividade doméstica, que tende a aumentar as importações 

e despesas com serviços e rendas, e do arrefecimento dos preços das commodities no mercado internacional. A 

imunização da população brasileira contra a Covid-19 também contribuirá para aumentar as despesas com viagens 

internacionais, e, portanto, o déficit em TC. De todo modo, o déficit do próximo ano será muito inferior ao dos anos 

anteriores e facilmente financiado pelo Investimento Direto no País (gráfico 5). 

Mantemos nossa projeção de IDP de US$50 bilhões em 2021 e US$55 bilhões em 2022. O IDP (Investimento Direto 

no País) desacelerou nos últimos meses em função de amortizações de empréstimos intercompanhia superiores aos 

desembolsos. O resultado acumulado no ano de US$30bi até 22 de julho é compatível com nossa projeção de US$50 

bilhões em 2021 – ligeiro aumento frente os US$45 bilhões de 2020. O saldo total das transações correntes e do IDP 

em 2021, de US$52 bilhões, será o maior da série histórica, muito superior aos US$19bilhões de 2020. Ao mesmo 

tempo, os investimentos estrangeiros em carteira aumentaram significantemente em 2021 quando comparados aos 

dos anos anteriores. Parte dessa melhora decorre do maior fluxo global de investimento para economias 

emergentes. No acumulado em 12 meses até junho, esses investimentos alcançaram US$44 bilhões, o maior 

patamar desde maio de 2015. Com a deterioração do cenário externo em julho, o fluxo de investimento em carteira 

desacelerou (entrada de cerca de US$0,5 bilhão até dia 22). Uma deterioração do cenário fiscal tenderia a manter 
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esse fluxo baixo ou mesmo levar para o terreno negativo nos próximos meses, mesmo com aumento da taxa de 

juros e continuidade da recuperação da atividade doméstica. 

Entrada de dólares para o País no ano é robusta, mas desacelerou na margem. Acompanhando o resultado 

favorável do Balanço de Pagamentos no ano, o fluxo cambial alcançou US$16 bilhões de janeiro a julho de 2021. O 

resultado do segmento financeiro foi o melhor desde 2012. Já a entrada líquida de dólares pelo segmento comercial 

foi aquém daquela sugerida pelo saldo comercial embarcado (físico). Na margem, o fluxo comercial acelera, 

reduzindo o gap (ainda alto) entre os saldos embarcado e contratado – o que é compatível com nossa expectativa 

de maior fluxo neste segmento ao longo do 2S21. Contudo, o fluxo financeiro apresentou saída em julho em função 

da deterioração do cenário. Uma piora do cenário fiscal pode resultar em continuidade de saída de dólares pelo 

segmento financeiro nos próximos meses e contribuir para depreciação da moeda doméstica. 
 

Gráfico 5: Transações correntes e IDP (US$ bilhões) 

 

Gráfico 6: Investimento estrangeiro em carteira - anual (US$ bilhões) 

 

 

 
Fonte: Banco Central e BTG Pactual.  Fonte: Banco Central e BTG Pactual. *Acumulado em 12 meses até 22 de julho.  

 

Contas Fiscais – Apesar dos números melhores, balanço de riscos se deteriora 

Projeções melhores. Os dados fiscais seguem apontando para uma forte recuperação das receitas públicas e para 

uma redução expressiva da dívida bruta em 2021. Revisamos novamente nossa projeção para o déficit primário do 

governo central e consolidado deste ano de -R$186,4 para -R$167,9 bilhões e de -R$157,0 para -R$128,4 bilhões, 

respectivamente. Essa melhora reflete (i) a incorporação da devolução de parte dos recursos que foram 

emprestados em programas de crédito relacionados à pandemia no ano passado, (ii) a surpresa positiva com o 

pagamento de dividendos da Petrobrás e (iii) o resultado acima do esperado para os governos regionais. 

Recentemente, o Tesouro Nacional revisou sua projeção para 2021 de -R$187,7 para -R$155,4 bilhões. A divergência 

em relação aos nossos números reflete (i) uma projeção de PIB nominal, e consequentemente de arrecadação, 

ligeiramente maior do que a nossa e (ii) a hipótese de que a economia gerada pelas transferências temporárias dos 

beneficiários do Bolsa Família para o Auxílio Emergencial (R$9,5 bi) não será utilizada até o final do ano. Caso as 

hipóteses do Tesouro estejam corretas, e considerando que normalmente ~R$15 bilhões em despesas primárias 

acabam empoçadas todo ano, o resultado efetivo do governo consolidado ao final 2021 pode chegar a -R$113,4 

bilhões (-1,3% do PIB).  

Bolsa família e precatórios. Apesar das projeções fiscais continuarem melhorando na margem, o balanço de riscos 

voltou a se deteriorar. Como havíamos alertado no nosso último relatório mensal (“Recuperação cíclica continua, 

mas com inflação e juros maiores”), as sucessivas revisões para cima nas nossas projeções de inflação têm reduzido 

o espaço para novos gastos dentro do teto em 2022. Atualmente, com um INPC projetado em 7,9% para 2021, 

enxergamos um espaço fiscal de R$17 bilhões.  

Contudo, o anúncio de que o Governo deverá pagar R$89 bilhões em precatórios no próximo ano trouxe uma nova 

fonte de incerteza para o cenário. Nossa estimativa para o espaço sob o teto sempre pressupôs um gasto com 

precatórios de ~R$57 bilhões. Dessa forma, a nova conta de precatórios não cabe dentro do teto, transformando o 

espaço para novos gastos em um excesso de despesas de ~R$14 bilhões. 
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Ao governo, resta a opção estourar o teto e acionar seus gatilhos, ou mudar a legislação para reduzir a conta de 

precatórios. Se por um lado a primeira opção seria a mais correta do ponto de vista das instituições fiscais, por outro 

lado não é sustentável ter uma despesa que cresce 12% a.a., com o teto crescendo 3,0% a.a. no médio prazo. Assim, 

criar regras para disciplinar o pagamento de precatórios nos parece uma medida inevitável. 

O problema é que paralelamente à essa discussão, existe a vontade do Governo de reformular e expandir o 

Programa Bolsa Família (PBF). Assim, qualquer opção que reduza a conta de precatórios em 2022, inevitavelmente 

acabará impactando a viabilidade do novo programa. Quanto maior for o corte nessa despesa, maior será o 

tamanho que o PBF poderá alcançar. Entretanto, mais forte será a sinalização de flexibilização do teto de gastos. Ao 

reduzir a conta de precatórios para o valor projetado inicialmente, o governo conseguiria minimizar a sinalização de 

deterioração das regras fiscais, mas teria disponível um orçamento menor para o novo programa social. Mais uma 

vez o governo encontra-se diante de uma encruzilhada, com cenários fiscais bastante distintos a depender do 

caminho escolhido e de como o mercado perceberá um debate legítimo de alguma previsibilidade mínima e 

controle da conta de precatórios versus uma mudança forçada para viabilizar um espaço maior no teto de gastos 

para 2022. 

Gráfico 7: Crescimento acumulado - Teto vs. Precatórios 

 

Tabela 1: Espaço sob o teto de gastos em 2022 (R$ bilhões) 

 

 

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e BTG Pactual  Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e BTG Pactual 

 

Política Monetária – Ritmo novo, conforme esperado. 

+100pb, como esperado. Depois de três altas de 75 pontos-base, o comitê de política monetária (Copom) optou por 

elevar a taxa básica de juros em 100 pontos-base em sua reunião de agosto. A decisão, que trouxe a taxa Selic para 

5,25% a.a., veio em linha com nossa expectativa, divulgada após a reunião de junho, quando já tínhamos um cenário 

de inflação pior que os números da pesquisa Focus. O comunicado pós-reunião sinalizou uma postura “hawkish” do 

comitê. Assim, o Copom prevê outro ajuste de mesma magnitude em setembro. Mas, a linguagem oferece espaço 

para uma decisão mais dura, se for preciso. Por fim, o comitê agora afirma que o ciclo de normalização atingirá um 

nível acima da taxa neutra, indicando a necessidade de uma postura restritiva da política monetária a fim de fazer 

convergir a inflação para a meta em 2022. 

Ambiente internacional ainda favorável? O Copom reconheceu uma mudança no foco do noticiário externo nas 

últimas semanas. Conforme discutimos em nosso relatório pré-Copom, o recrudescimento da pandemia, em função 

da aceleração da variante Delta, entrou no radar diante do risco para alguns países avançados e emergentes, em 

função da baixa imunização. Diante disso, o comunicado pós-reunião menciona que o ambiente para as economias 

emergentes continua favorável devido aos estímulos monetários, aos programas fiscais e à reabertura das principais 

economias. Mas, a evolução da variante Delta acrescenta risco à recuperação global. Além disso, o comitê considera 

que, apesar dos movimentos recentes nas curvas de juros, ainda existe um risco relevante de alta de inflação nas 

economias centrais. 

Risco altista para as projeções de atividade... Na comunicação da decisão de agosto, o Copom observou que os 

indicadores recentes sobre o ritmo da economia continuam evoluindo de forma positiva, mas afirmou que não 

ensejam mudança relevante para o cenário prospectivo, o qual contempla recuperação robusta ao longo do 2S. Em 
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outras palavras, apesar da projeção abaixo do consenso, o comitê ainda não parece preparado para uma revisão de 

sua projeção mais recente do PIB para 2021 (4,6% contra 5,3% na pesquisa Focus e nossa estimativa). A nosso ver, o 

cenário de crescimento do comitê tende a ser revisto para cima. Afinal, nossas estimativas mais recentes apontam 

para um do PIB do 2º tri mais alto na margem e os sinais são de que o 2° semestre seguirá robusto, indicando riscos 

altistas para nossa projeção de PIB de 5,3% no ano (ver seção sobre a atividade econômica). 

...e de inflação do BC. Os sinais de persistência nos índices de preço e pressões renovadas em itens voláteis 

entraram na agenda do comitê em agosto. A comunicação pós-reunião afirmou que os últimos indicadores mostram 

composição mais desfavorável, destacando a surpresa com o componente subjacente da inflação de serviços e a 

continuidade da pressão sobre bens industriais, causando elevação dos núcleos. Além disso, com novas pressões em 

componentes voláteis, houve a sinalização de revisões significativas das projeções de curto prazo. De fato, nossas 

últimas estimativas indicam que as projeções do BC no último Relatório de Inflação devem subestimar a inflação em 

mais de 70 pontos-base no período junho-agosto. De qualquer forma, as projeções condicionais reveladas vieram 

mais baixas do que o esperado. No cenário básico, com trajetória “Selic Focus” e taxa de câmbio a partir de 

R$5,15/USD, e evoluindo em paridade do poder de compra (PPC), as projeções de inflação estão agora em 6,5% para 

2021 (de 5,8%) e (estável em) 3,5% para 2022. Para 2023, o IPCA recuaria para 3,2%. Esse cenário considera que a 

taxa Selic sobe para 7% a.a. neste ano e cai para 6,5% a.a. em 2023. Todavia, o balanço de riscos continuou com 

assimetria ascendente devido ao risco fiscal, indicando uma Selic terminal acima do cenário acima.  

“Guidance” acima do neutro. A comunicação da reunião de agosto aponta para outro “ajuste de mesma 

magnitude” na reunião de setembro. Se, por um lado, não há referência explicita a uma aceleração adicional como 

em junho, a linguagem do comunicado oferece espaço para uma decisão mais dura se necessário. Afinal, o comitê 

enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta 

de inflação e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas 

de inflação. Além disso, o Copom informou ainda que, neste momento, o cenário básico e o balanço de riscos 

apontam para um ciclo de normalização para patamar acima do juro neutro (citado em 3% em termos reais, com 

base no último Relatório de Inflação). 

Próxima reunião: 6,25%. Continuamos antevendo mais uma alta de 100 pontos-base em setembro, trazendo a taxa 

Selic para 6,25%a.a. De fato, com a taxa básica ainda abaixo da neutra, a atividade econômica em recuperação e 

expectativas de inflação desconfortavelmente acima da meta, a manutenção do passo de 100 pontos-base seria a 

opção adequada. A comunicação de agosto, entretanto, dá liberdade para um ajuste adicional de ritmo a depender 

do comportamento da inflação corrente e das expectativas no período. Após atingir a região do juro neutro, o 

comitê pode reavaliar seu passo e desacelerar o ritmo a fim de avançar, aí sim, de forma mais cautelosa no ciclo de 

normalização. Mantemos nossa Selic de 7,5% em dezembro de 2021, mas decidimos elevar o ponto terminal do 

ciclo para 8% no início do próximo ano, refletindo nossa avaliação mais recente a respeito do cenário econômico. No 

entanto, monitoramos a possibilidade de uma campanha mais rápida/longa, a depender da evolução da atividade 

econômica e da inflação, bem como do comportamento das expectativas e de um agravamento do quadro fiscal. 

Vale destacar que a recente discussão de como conciliar uma nova regra para pagamento de sentenças judiciais e 

precatórios com o teto dos gastos aumentou o risco fiscal, uma vez que representantes da base política do governo 

chegaram a confirmar o desejo de simultaneamente adotar uma solução mais ampla que possibilitasse um 

crescimento maior do gasto público em 2022, o que poderia aumentar a incerteza do real compromisso do governo 

federal com o ajuste fiscal em curso. 

 

Vacinação da Covid-19 – Tendência de melhora, mas risco Delta existe  

Melhora da pandemia no Brasil. Há dois meses o país vem em uma tendência de queda nos números da COVID-19. 

A média semanal de novas mortes caiu abaixo da marca simbólica de mil óbitos e continua caindo, enquanto os 

novos casos atingiram o nível mais baixo desde novembro passado. Além disso, a grande maioria dos estados viu 

suas taxas de ocupação de UTI cair drasticamente para 60% ou menos. 

Em termos de vacinação, ~112 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose, das quais ~46 milhões foram 

totalmente imunizadas (com 2 doses ou dose única), correspondendo a 53% e 22% da população total do país, 

respectivamente (ou ~70% e ~29% dos maiores de 18 anos). Apesar de um começo lento, com vários problemas - 
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tanto do lado da oferta como da demanda - impedindo a campanha nacional de imunização de ganhar tração, o 

ritmo de vacinação acelerou a partir de junho e está rodando em cerca de 1,3 milhão de doses por dia, em média. É 

importante ressaltar que a distribuição esperada de doses aos estados pode suportar taxas de vacinação diária ainda 

mais altas nos próximos meses. 

O risco Delta. Dito isso, os novos casos diários no mundo aumentaram mais de 70% desde o final de junho (de ~360 

mil para ~627 mil na média semanal) em meio à disseminação da variante Delta, mais contagiosa. No entanto, seus 

impactos em hospitalizações e mortes, até o momento, parecem estar atrelados fortemente à taxa de vacinação de 

cada país. Na Europa, o recente aumento acentuado de casos parece estar atingindo um pico ou até diminuindo em 

alguns países (apesar da interrupção na melhora no Reino Unido), enquanto a dinâmica dos óbitos parece estar sob 

controle, dado as campanhas de vacinação bastante avançadas na região. Por outro lado, os dados de hospitalização 

nos Estados Unidos também estão subindo juntamente com o aumento dos casos. Porém, ressaltamos a forte 

heterogeneidade em termos de taxas de imunização nos EUA, visto que alguns estados possuem taxas de vacinação 

menores do que o Brasil (considerando a aplicação da 1ª dose). Por sua vez, os países com baixa cobertura vacinal 

no Sudeste Asiático são os que testemunham o aumento dos casos evoluir em uma alta nas mortes. Outras nações 

como Austrália, Japão e China estão até reimpondo certas restrições de mobilidade, pois ainda não alcançaram 

ampla imunização de suas populações. 

Assim, apesar das limitações das atuais vacinas no bloqueio da transmissão do vírus e dos riscos de possível menor 

eficácia contra a variante Delta (de acordo com alguns estudos), a vacinação ainda é a melhor opção para mitigar a 

correlação entre contaminação e mortes. 

Perspectivas de imunização e reabertura à vista. Quando a variante Delta se tornou prevalente no Reino Unido 

(início de junho), 61% da população britânica já havia sido parcialmente vacinada e 43% totalmente imunizada. 

Segundo algumas fontes, a prevalência da cepa Delta no Brasil ainda é baixa1. Portanto, o país ainda teria tempo 

para aumentar a cobertura vacinal antes que a Delta se torne dominante. Pelos nossos cálculos, até o final de agosto 

o Brasil deve ter 63% de sua população total com pelo menos uma dose e 29% com ambas as doses/dose única. Até 

o final de setembro esses números devem aumentar para 78% e 42%, respectivamente. Assim, mesmo em um 

cenário de aumento da transmissibilidade do vírus, as chances de uma chamada “terceira onda” de óbitos, 

semelhantes aos níveis observados no início deste ano, e o restabelecimento de medidas de mobilidade social mais 

rígidas parecem cada vez mais remotas com a campanha de vacinação agora avançando rapidamente. De fato, São 

Paulo e Rio de Janeiro anunciaram recentemente o afrouxamento das restrições à atividade econômica a partir de 

agosto e setembro, respectivamente, apesar do RJ estar vivendo uma alta de casos nas últimas semanas. Essas duas 

capitais sozinhas respondem por mais de 15% do PIB brasileiro, segundo dados do IBGE. Portanto, o risco de um 

ressurgimento da pandemia comprometer uma recuperação robusta da economia no 2S21 parece estar diminuindo, 

mas seguimos atentos a qualquer mudança nos números diários. 

Gráfico 8: Doses distribuídas aos estados vs. aplicadas por dia 

 

Gráfico 9: População vacinada por faixa etária 

 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Coronavirusbra1 e BTG Pactual  Fonte: Ministério da Saúde, DataSUS e IBGE. 

 

                                                           
1 O site Our World in Data estima que a participação da variante delta no total de sequências analisadas no final de julho foi de ~19% no Brasil. 
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Tabela 2: Projeções do BTG Pactual para indicadores econômicos do Brasil  

 

Source: BTG Pactual 
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