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A PANDEMIA E O COMBATE AOS SEUS 
EFEITOS DEFINIRAM 2020 

A pandemia de coronavírus abalou a economia 
global em 2020. Não foi diferente no Brasil, que, 
além de ter sofrido com a tragédia da doença em si, 
mergulhou em profunda crise econômica. Apesar 
de chegarmos ao fim do ano em recuperação, o 
grau de incerteza permanece elevado e os efeitos 
da crise ainda se farão presentes em 2021 e, 
provavelmente, nos anos seguintes. 

A economia brasileira ainda estava se recuperando 
da crise de 2014/2016, quando a necessidade de 
isolamento social para conter o avanço da Covid-19 
paralisou o setor produtivo em abril. Nesse 
primeiro momento, Serviços, Comércio e Indústria 
experimentaram redução brusca da demanda e 
restrições em sua capacidade de operar. 

Recuperação heterogênea 

A partir de maio, as dinâmicas foram diferentes. 
O segmento de serviços foi o mais afetado. Foi 
o primeiro a ser impactado e o último a reabrir 
no processo de flexibilização das medidas de 
distanciamento social. Foram afetados, em 
especial, os serviços ofertados às famílias, que 
requerem a presença do consumidor (bares e 
restaurantes, por exemplo). A recuperação tem 
sido gradual e só se iniciou em junho. 

Comércio e Indústria, de modo geral, iniciaram a 
recuperação em maio e retornaram rapidamente 
ao nível pré-pandemia. O comércio varejista voltou 
ao patamar do volume de vendas antes da crise 
em junho e a indústria de transformação, em 
setembro. Note-se que tanto no Comércio como na 
Indústria a recuperação tem sido heterogênea, com 
setores já acima do nível pré-pandemia e setores 
ainda abaixo desse nível. 

Parte das diferenças no ritmo de recuperação é 
explicada pelas mudanças no padrão de consumo. 
De certo modo, a demanda por bens de consumo 

Em 2021 o desafio será voltar a crescer de forma sustentada semestre

não duráveis foi pouco afetada, enquanto a procura 
por bens de consumo duráveis e por serviços 
ofertados às famílias caiu consideravelmente. 

O auxílio emergencial e a permissão do saque 
emergencial do FGTS ajudaram a recompor parte 
das perdas de renda da população com a pandemia. 
Com isso, algumas famílias mais vulneráveis 
até observaram aumento da renda e puderam, 
inclusive, aumentar o consumo, sobretudo de bens 
de consumo não duráveis, como alimentos, material 
de limpeza e produtos de higiene pessoal. 

As famílias de maior renda aumentaram 
a poupança, seja por precaução, seja pela 
impossibilidade de consumir em razão do 
fechamento do comércio. Ademais, o processo 
gradual de reabertura, pelo lado da oferta, e o 
temor do contágio, pelo lado da demanda, fizeram 
com que a recuperação dos serviços se mantivesse 
lenta. Como resultado, o consumo de bens 
aumentou sua participação nos gastos das famílias 
com relação aos serviços. 

Outro efeito da crise foi a desorganização das 
cadeias produtivas e o aumento dos preços. Os 
diferentes setores da economia foram atingidos 
com intensidades diferentes, o que resultou em 
interrupções parciais ou totais em alguns elos das 
cadeias.  

No período mais crítico da pandemia, a redução na 
produção foi imediata, sem o acúmulo de estoques. 
Adicionalmente, a elevada incerteza e a falta de 
receita levaram as empresas a reduzirem ainda 
mais seus estoques. Isso ocorre pois, quando o risco 
de insolvência é alto, acumular estoques deixa de 
fazer sentido.  

A recuperação da demanda foi mais rápida que 
o esperado. A flexibilização das medidas de 
distanciamento social se iniciou, no fim de maio, na 
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maior parte do Brasil. Além disso, as medidas de 
proteção às empresas e famílias, implementadas 
pelo governo federal e o Congresso Nacional, se 
mostraram eficazes.  

O setor produtivo não conseguiu responder de 
forma homogênea provocando restrições nos 
elos das cadeias produtivas. A Indústria está com 
dificuldade de obter insumos e/ou matérias-
primas e, consequentemente, com dificuldade de 
atender seus clientes. 

À falta de insumos se somou o aumento nos 
preços também estimulados pela desvalorização 
do real e demanda crescente da China. A 
desvalorização da moeda brasileira encareceu 
não só os insumos importados como também 
os produzidos nacionalmente, mas cujo preço é 
atrelado ao mercado internacional.  

Finalmente, a própria mudança em hábitos de 
consumo afetou, pontualmente, alguns mercados 
de insumos importantes. O aumento do comércio 
eletrônico e o aumento de serviços de delivery 
aumentou a demanda por embalagens, por 
exemplo. 

Como resultado de todos esses efeitos temos 
uma produção industrial crescendo, mas menos 
do que o suficiente para atender a demanda. 
Além disso, notamos expressivo crescimento dos 
preços, sobretudo, o de insumos, matérias-primas e 
alimentos. O Índice de Custo com Bens Intermediários 
(componente do Indicador de Custos Industriais, da 
CNI) encerrou o terceiro trimestre de 2020 com alta 
de 15,5%, na comparação com o mesmo trimestre de 
2019. Uma primeira herança dos efeitos da crise de 
2020, que se estenderá para 2021. 

A dificuldade de se obter insumos deverá terminar 
no segundo trimestre de 2021, assim como a 
pressão sobre os preços, como resultado tanto da 
valorização do real, como da reorganização das 
cadeias produtivas. 

A recuperação está em andamento, mas o 
crescimento econômico no terceiro e quarto 
trimestres não serão suficientes para salvar o ano 
de 2020. O PIB deverá cair 4,3% na comparação com 
2019 e o PIB industrial, 3,5%. A queda do PIB que 
projetamos em 2020 ficou muito próxima à prevista 
no cenário base do primeiro Informe Conjuntural do 
ano, de maio. 

Elaboração: CNI
*Informe Conjuntural maio 2020

Gráfico 1 - Queda da atividade foi mais forte que previsto e a recuperação, mais rápida
Cenários e estimativa da evolução mensal do PIB
Número índice - Janeiro 2020 (Informe I-2020) = 100

 Cenário otimista*        Base*        Pessimista*        Estimado CNI        Previsão CNI
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Para 2021, as incertezas continuam elevadas e só 
diminuirão com a imunização da maior parcela da 
população. Desse modo, não se pode descuidar 
nem com os cuidados com a saúde pública nem 
com a economia. O número de casos de Covid-19 
tem aumentado, não apenas entre os brasileiros, 
mas também no restante do mundo. A aceleração 
do contágio aumenta o risco de uma nova freada 
na economia. 

Nossa expectativa é de crescimento de 4,0% do PIB 
e de 4,4% do PIB industrial. Cabe ressaltar que parte 
significativa do crescimento é explicada pela base de 
comparação, o chamado carregamento estatístico. 
Como a recuperação foi rápida (em especial na 
indústria), o ano de 2020 se encerrará com um volume 
de produção acima da média de 2020. Desse modo, 
mesmo se a economia parar de crescer a partir de 
janeiro de 2021, na comparação com 2020, o PIB do 
ano seria cerca de 3% maior.

Emprego continuará crescendo, mas taxa 
de desocupação também  

Uma segunda consequência da pandemia que 
também se estenderá para o próximo ano é o 
impacto no mercado de trabalho. As medidas 
emergenciais específicas para a proteção do 
emprego e da renda do trabalhador foram 
eficazes. A queda no emprego formal foi pequena 
considerando a profundidade da crise. A perda 
de emprego se deu principalmente entre os 
trabalhadores informais, que tiveram a queda de 
renda arrefecida pelo auxílio emergencial. 

A taxa de desocupação, que era de 11,6%, 
no trimestre móvel encerrado em fevereiro, 
atingiu 14,6% no trimestre móvel encerrado em 
setembro, avanço que seria ainda mais expressivo, 
caso a população desempregada não desistisse 
de procurar emprego, ou seja, não se retirasse da 
força de trabalho.  

8 9
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O crescimento da atividade econômica e, 
principalmente, a manutenção da retomada do 
setor Serviços irá estimular a recuperação dos 
postos de trabalho em 2021. Não obstante, 
essa retomada da atividade econômica, aliada à 
queda do receio de contágio e ao fim do auxílio 
emergencial de renda, fará com que maior parcela 
de pessoas que deixaram de procurar emprego 
em 2020 volte a buscar uma ocupação. Isso deverá 
pressionar a taxa de desocupação em 2021, que 
deverá ficar em 14,6% da força de trabalho na 
média do ano, ou seja, 0,7 ponto percentual maior 
que os 13,9% estimados para 2020. 

Aumento do endividamento público é um 
risco à retomada do crescimento 

Um terceiro impacto da pandemia, cujas 
consequências poderão ser sentidas até mesmo 
depois de 2021, é o aumento no endividamento 
público. Os gastos federais para conter os efeitos 
da pandemia aumentaram a dívida pública com 
relação ao PIB de 75,8%, em 2019, para 92,8%, em 
2020 e 92,6%, em 2021. O déficit primário passará 
de 0,85% do PIB, em 2019, para 10,9% do PIB, em 
2020 e se manterá no mesmo patamar em 2021. 

O aumento do endividamento público não 
ocorreu apenas no Brasil, visto que muitos 
países incorreram em aumento de despesas para 
combater os efeitos da pandemia sobre a saúde 

pública e a economia. Contudo, é fundamental 
que o governo sinalize a retomada do processo de 
consolidação fiscal e, assim, recupere a confiança 
dos investidores.  

Em um cenário de descontrole fiscal, as taxas de 
juros tendem a aumentar: investidores irão cobrar 
retorno cada vez maior para títulos da dívida do 
Tesouro, pois se tornam mais arriscados à medida 
em que o Estado se torna mais endividado. Outra 
consequência é a diminuição da capacidade do 
Estado de puxar a economia. Sem recursos, fica 
cada vez mais difícil que o governo consiga investir. 

Maior desafio é voltar a crescer de forma 
sustentada 

Em 2021, temos que estar atentos não só com 
a consolidação da recuperação, mas também 
com a necessidade de enfrentarmos o desafio 
do crescimento sustentado, ou seja, de obter 
condições para o país crescer acima de 2% ao ano 
por um longo período.  

O Brasil e, em particular, a Indústria brasileira, têm 
um grave problema de falta de competitividade. 
Na medida em que o País retorna à situação 
de pré-crise, os conhecidos entraves para o 
crescimento voltarão progressivamente a segurar 
a economia. No caso da Indústria, praticamente 
não se percebe crescimento desde 2010. A 
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produção industrial se encontra, no fim de 2020, 
12% abaixo do nível de 10 anos atrás. 

O desafio, portanto, é a transição da retomada 
da atividade para o crescimento sustentado já 
em 2021. Para isso, o País precisa, mais do que 
nunca, eliminar o Custo Brasil. É preciso prover 
um ambiente favorável aos negócios, que ofereça 
segurança jurídica, melhore as expectativas e 
estimule o investimento, o crescimento econômico 
e o desenvolvimento social. 

Precisamos avançar nas reformas estruturais. O 
país precisa de um sistema tributário mais simples 
e sem cumulatividade. A aprovação de um Imposto 
de Valor Adicionado (IVA) nacional, com regras 
semelhantes às usadas internacionalmente e com a 
desoneração total das exportações e investimentos, 
se feita de maneira correta, terá efeito imediato 
sobre o nível de confiança na economia brasileira e 
contribuirá para destravar investimentos privados e 
atrair investimentos externos. 

Também é preciso atrair investimentos em 
infraestrutura, por meio da modernização dos marcos 
regulatórios, com foco na segurança jurídica e no 
respeito aos contratos. O aumento dos investimentos 
em infraestrutura impactará, de imediato, a atividade 

econômica via aumento da demanda e proporcionará, 
no futuro, redução nos custos. 

As exportações podem ter um papel importante 
na recuperação. Elas significam um estímulo 
adicional à recuperação da produção. Para o 
crescimento das exportações, é importante 
garantir seu financiamento e diminuir a burocracia 
no comércio exterior. 

A Indústria precisa aumentar sua produtividade. 
Além das medidas que melhoram o ambiente 
que as empresas operam, é essencial estimular 
o investimento em inovação, em especial em 
tecnologias digitais, também conhecidas como 
Indústria 4.0. Nesse processo, assim como acontece 
nos demais países do mundo, a provisão de 
financiamento pelo Estado é essencial. É preciso 
priorizar, na política operacional do BNDES, o 
financiamento à modernização industrial. 

Enfim, não há mais tempo a perder. O Brasil 
precisa voltar a crescer a taxas superiores a 2% 
ao ano. Essa é a única maneira de elevar o país ao 
nível dos países desenvolvidos. É preciso realizar 
as reformas pró-competitividade no primeiro 
semestre de 2021, sob o risco de voltarmos ao 
ritmo de crescimento da década que se encerra.

10 11
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ATIVIDADE ECONÔMICA

Após o severo impacto da pandemia sobre a 
atividade no primeiro e, sobretudo, segundo 
trimestres de 2020, a recuperação da economia 
vem sendo forte. O PIB cresceu 7,7% no terceiro 
trimestre de 2020, recuperando parte da queda 
acumulada nos dois trimestres anteriores: recuo de 
1,5% no primeiro trimestre e de 9,6% no segundo. 

Contudo, ressalte-se, que, embora rápido, o 
processo de recuperação é heterogêneo. O setor 
de Serviços vem se mostrando o mais lento na 
retomada. Embora o impacto inicial, em abril, tenha 
sido menor que em outros setores econômicos, 
sua recuperação começou mais tardiamente e seu 
nível de atividade ainda é inferior ao pré-crise. 
Há limitações para sua oferta e preocupação por 
questões sanitárias e/ou de saúde por parte dos 

1
consumidores, que afeta a demanda. Isso vem 
afetando, sobretudo, os serviços ofertados às 
famílias e o transporte aéreo. O volume de serviços 
prestados (PMS/IBGE) cresceu 1,7% em outubro na 
comparação com setembro (PMS/IBGE), mas está 
6,1% abaixo do registrado em fevereiro de 2020. 

As vendas do varejo, como ilustrado pelo gráfico 
a seguir, lideram o processo de recuperação, 
estimuladas pela flexibilização das medidas de 
distanciamento social e pelo programa de auxílio 
emergencial. Em julho, o volume de vendas no 
varejo (PMC/IBGE) retornou ao nível pré-pandemia. 
Em outubro, o volume de vendas cresceu pelo 
sexto mês consecutivo e encontra-se 8% acima do 
registrado em fevereiro, último mês antes da crise 
causada pela pandemia. 

Retomada forte e desigual 
2020 deverá se encerrar com queda de 4,3% do PIB, mas com crescimento acumulado de 11% no 
segundo semestre 

Gráfico 2 - Indústria e varejo acima do início do ano; serviços tem recuperação mais lenta
Volume de vendas no comércio varejista e varejista ampliado; volume de serviços prestados; e produção industrial (transformação + extrativa)
Número índice (base: janeiro de 2020=100), sem efeito sazonal

 Produção física da indústria     
 Volume de serviços prestados      
 Volume de vendas do comércio varejista (ampliado)      
 Volume de vendas do comércio varejista

Fonte: CNI, com base em dados do IBGE
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Retomada rápida na indústria de 
transformação 

A indústria de transformação também apresenta 
bom ritmo de retomada. Em setembro de 2020, a 
indústria de transformação reverteu totalmente 
a queda acumulada em março e abril de 2020. Em 
abril, a produção da indústria de transformação 
(PIM-PF/IBGE) estava 31,4% abaixo do registrado 
em fevereiro. 

A partir de maio, são seis altas consecutivas 
até outubro, último dado disponível. A alta na 
passagem de setembro para outubro foi de 1,2%, 
que levou a produção industrial a situar-se 2,2% 
acima do registrado em fevereiro de 2020, ou 
seja, antes do choque trazido pela pandemia de 
Covid-19. 

O faturamento da indústria de transformação 
também já superou o patamar anterior à crise. De 
fato, até mais cedo que a produção. Em agosto, 
o índice de faturamento real dessazonalizado do 
Indicadores Industriais da CNI ultrapassou o valor 
registrado em fevereiro. 

Após queda em março e abril, o faturamento ficou 
27,2% abaixo do registrado em fevereiro. A partir de 
então a recuperação foi rápida. O faturamento real 
de outubro de 2020 é 8,5% superior ao registrado 
em fevereiro.  

Em ambos os casos – produção e faturamento –, a 
média do ano continua abaixo da média de 2019. 
No acumulado janeiro-setembro, a produção 

industrial se encontra 6,8% abaixo do acumulado 
em igual período de 2019. No caso do faturamento, 
a média está 1,0% inferior ao registrado em igual 
período de 2019. 

Nossa expectativa é que produção e faturamento 
continuem a crescer nos últimos dois meses do 
ano. No entanto, no caso da produção, dificilmente 
o volume produzido em 2020 supere o de 2019. O 
faturamento real da Indústria, por sua vez, deverá 
fechar o ano no positivo, com o valor médio acima 
do registrado no ano passado. 

A diferença entre as evoluções da produção e do 
faturamento foi influenciada pela estratégia das 
empresas de minimizar seus estoques, justificada 
pela forte queda nas vendas em março e abril e 
pela elevada incerteza. As empresas enfrentaram 
dificuldades de caixa e acumular estoques 
aumentaria tais dificuldades1. Como retratado 
pela Sondagem Industrial da CNI, desde abril de 
2020, a indústria vem mostrando queda em seus 
estoques, que continuam abaixo do desejado/
planejado pelas empresas. 

Com a retomada mais rápida que esperada, os 
baixos estoques contribuíram para intensificar a 
desestruturação das cadeias de produção. Com 
capacidade de resposta (ou seja, de aumento da 
produção) diferentes, as empresas industriais 
passaram a ter dificuldade de acesso a insumos e 
matérias-primas e de atender a demanda de seus 
clientes2. Não fosse a dificuldade em se obter 
insumos e matérias-primas, o crescimento da 
produção industrial seria ainda maior. 

1 No momento mais agudo da crise, a demanda estava muito baixa e não havia perspectiva de uma retomada acelerada. Nessa situação, 
as empresas tendem a manter um nível mínimo de estoque e, assim, deixam de imobilizar recursos que poderiam atender compromissos 
financeiros de curto prazo. Como a venda de produtos em estoque era supostamente suficiente para atender a baixa demanda, o 
empresário evitava o custo de aumentar a produção e arriscar nova alta dos estoques.
2 A CNI realizou duas Sondagens Especiais sobre o tema, que trazem Informações mais detalhadas sobre o mercado de insumos e 
matérias-primas e suas consequências, disponíveis em www.cni.com.br/sondespecial.
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Recuperação é desigual entre os setores 

Os efeitos da crise e a recuperação não são uniformes 
entre os setores de atividade industrial. Alguns 
setores, como Alimentos, já apresentam desempenho 
positivo tanto na comparação com fevereiro como 
com o acumulado no ano. Outros, como Veículos 
automotores e Vestuário ainda não conseguiram 
recuperar o patamar do início do ano. 

O gráfico a seguir identifica quatro grupos de setores 
com base na evolução da produção em 2020. 

Nos primeiros dois quadrantes estão os setores cuja 
produção acumulada em 2020 (janeiro-setembro) 
supera a do mesmo período de 2019. Ou seja, os 

setores que não sentiram queda em sua demanda em 
março e abril (Alimentos e Limpeza e Perfumaria) ou 
aqueles nos quais o efeito foi bem reduzido (Celulose 
e papel, Famoquímicos e farmacêuticos, Derivados do 
petróleo e biocombustíveis e Fumo). 

Nos 1º e 2º quadrantes, estão os setores 
em crescimento. No 1º. os setores mostram 
crescimento não só na comparação com fevereiro, 
mas também alta no acumulado no ano (janeiro-
setembro) na comparação com 2019. São os 
setores: Fumo, Alimentos, Derivados do petróleo 
e biocombustíveis, Limpeza e perfumaria. Nesses 
setores, ou a queda foi menos intensa que no 
restante da indústria de transformação (Derivados 
do petróleo e biocombustíveis e Fumo) ou houve 

Gráfico 3 - Parte da Indústria não se recuperou totalmente da crise
Evolução da produção dos setores industriais em 2020
Variação entre setembro e fevereiro de 2020 (eixo vertical, dessazonalizado) e variação no acumulado no ano até setembro em comparação com 
igual período de 2019 (eixo horizontal)

Fonte: CNI, Nota Econômica 16: Indústria se recupera da crise, mas de forma heterogênea. Brasília: CNI, novembro de 2020.
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alta da demanda – e da produção – mesmo durante 
o período mais crítico da pandemia (Alimentos e 
Limpeza e perfumaria). 

Os setores do 2º quadrante, Farmoquímicos e 
farmacêuticos e Celulose e papel, estão com 
produção inferior à de fevereiro, mas alta no 
acumulado do ano. Esses setores também 
não sentiram a queda da demanda como em 
outros setores da indústria de transformação. 
Farmoquímicos experimentou crescimento da 
demanda de alguns produtos, inclusive, com alta de 
produção em abril. Celulose e papel manteve-se com 
produção pouco afetada, por conta das exportações. 

Os setores dos demais quadrantes (3º e 4º 
quadrantes) são aqueles cuja produção acumulada 
(janeiro-setembro) em 2020 se encontra inferior à de 
igual período de 2019. Todos sentiram fortemente 
a redução da demanda decorrente das medidas 
de distanciamento social, que provocou queda da 
produção, sobretudo em março e abril.  

Os setores do 3º quadrante são os setores 
cuja produção já voltou ao patamar pré-crise. 
São setores que mostraram alta na produção 
significativa, o suficiente para reverter toda a 
queda acumulada no bimestre março/abril. Mas 
a queda em março e abril nesses setores foi 
significativa, de forma que a produção acumulada 
em 2020 é menor que a de 2019. Destaca-se entre 
esses setores (dez no total) Equipamentos de 
informática, eletrônicos e ópticos, com alta de 
18,3% na comparação com fevereiro de 2020.  

No 4º quadrante estão os setores de pior 
desempenho. São nove setores que ainda não 
retornaram ao nível de produção pré-crise e que 

a produção acumulada entre janeiro e setembro 
se encontra abaixo da apurada em igual período 
de 2019.

Novembro e dezembro com continuidade 
da recuperação 

Para o restante do ano, acreditamos em continuidade 
da recuperação da atividade econômica. O número de 
casos de contaminação por Covid-19 voltou a crescer, 
mas ainda não está claro se haverá uma nova onda 
de infecção e, consequentemente, a necessidade de 
novas medidas de restrição à atividade econômica. 

No caso da Indústria, em particular, novembro e 
dezembro deverão ser atípicos, com produção 
mais alta que a usual. Normalmente, a produção 
industrial nesses meses é mais fraca que em 
outubro, mês em que a produção aumenta para 
atender as vendas de fim de ano. Contudo, em 
2020, parte da indústria manterá a produção 
mais elevada devido à necessidade de recompor 
estoques, que estão baixos, e de entregar pedidos 
atrasados de meses anteriores, adiados devido às 
dificuldades oriundas do mercado de insumos. Isso 
também tende a acontecer porque muitas fábricas 
anteciparam as férias de seus empregados para 
esse ano nos meses de março, abril e maio, como 
resposta à pandemia. 

Já o setor Serviços (em especial os ofertados às 
famílias e o transporte aéreo) manterá seu processo 
de recuperação mais moderado.  

Nesse cenário, o PIB deverá crescer 3% no último 
trimestre de 2020, assim como o PIB industrial. O ano 
se encerraria com queda de 4,3% do PIB e de 3,5% do 
PIB industrial.
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O início de 2021 será marcado pelo encerramento 
de medidas que auxiliaram a retomada da atividade 
econômica, entre elas o auxílio emergencial.

Pelo lado do consumo das famílias, há dois efeitos 
antagônicos. Por um lado, a retirada do programa 
de auxílio gera impacto negativo no consumo, 
ao reduzir a renda das famílias de menor renda. 
Por outro lado, a retomada da atividade e do 
emprego, recupera a renda dos trabalhadores 
que estavam fora do mercado de trabalho ou em 
regime de redução de jornada ou suspensão de 
contrato. Ainda que possa haver redução da renda 
para algumas famílias, em especial as de menor 
renda, no agregado o efeito final deverá ser 
positivo. O consumo das famílias deverá continuar 
crescendo no decorrer de 2021.

Na medida em que as incertezas diminuem, em 
cenário de taxas de juros baixas e com utilização 
da capacidade instalada em percentuais acima 
do registrado nos últimos anos, o investimento 
deverá se acelerar ao longo do ano. A intenção 
de investimento (Sondagem Industrial/CNI) caiu 
significativamente durante o período mais crítico 
da pandemia, mas recuperou-se fortemente ao 
longo do segundo semestre. Diversos projetos 
que foram interrompidos durante a pandemia 
deverão ser retomados.

Quanto às exportações, as perspectivas 
melhoraram com o avanço das vacinas, e a 
expectativa de normalização crescente da 

Perspectivas 2021: Próximos passos serão fundamentais para consolidar novo ciclo de 
crescimento

atividade econômica no restante do mundo, além 
da definição das eleições nos Estados Unidos, 
que sinaliza redução das tensões comerciais 
no mundo e novos pacotes econômicos para 
estimular a economia. As exportações serão 
beneficiadas; acreditamos que o volume 
exportado de produtos manufaturados deve 
voltar a crescer, ajudadas pela recuperação 
da demanda mundial e pela taxa de câmbio, 
que deve apresentar menor volatilidade e 
continuar em patamar mais depreciado (mesmo 
valorizando-se frente a 2020).

Os serviços devem continuar ao longo de todo o 
ano de 2021 em recuperação gradual, de acordo 
com o avanço da pandemia e das vacinas, que vão 
permitindo progressiva normalização tanto da 
oferta de serviços como de sua demanda.

A indústria, por sua vez, deve começar o ano com 
produção ainda em alta, procurando recompor os 
estoques, que vinham limitando parte da produção. 
Acreditamos que a dificuldade de se obter insumos 
deverá terminar no segundo trimestre de 2021, 
assim como a pressão sobre os preços, como 
resultado tanto da valorização do real, como da 
reorganização das cadeias produtivas. 

Ao longo de 2021, progressivamente, à medida 
que mais e mais setores da indústria retornem ao 
patamar de atividade do início de 2020, a indústria 
voltará a enfrentar os conhecidos problemas de 
competitividade que limitam seu crescimento.

16 17

ISSN 1676-5486  •  Ano 36  •  Número 1  •  Dezembro 2020
Economia Brasileira 2020-2021



Fonte: CNI, com base no Sistema de Contas Nacionais Trimestrais - IBGE
*Previsão CNI

Gráfico 4 - Participação da Indústria no PIB deve aumentar nos próximos anos 
Participação da Indústria no PIB 
Percentual (%)

Acreditamos que, em 2021, ocorrerão avanços 
que permitiriam uma melhor evolução para 
a economia e, em particular, para a Indústria. 
Em nosso cenário base, projetamos avanços 
na agenda de aumento de competitividade da 
economia brasileira, assim como a retomada 
do ajuste fiscal e o cumprimento ao limite 
estabelecido pelo teto dos gastos públicos.

Consideramos ações como as reformas fiscais (por 
exemplo, a aprovação da PEC Emergencial, que 
prevê medidas de controle do crescimento de 
despesas obrigatórias); reforma tributária; reforma 
administrativa; e outras reformas microeconômicas.

Os efeitos da agenda de competitividade sobre 
a economia não são imediatos. Mas seu avanço, 
ao mesmo tempo que se tem o ajuste fiscal 
como meta (com estratégia clara e crível de 
cumprimento), será capaz de reduzir as incertezas 
e, consequentemente, as pressões sobre as taxas 

de câmbio e de juros. O resultado é um estímulo 
ao investimento que contribuirá para a retomada 
do crescimento econômico.

Nesse cenário, assumimos alta de 4% do PIB 
em 2021, e de 4,4% do PIB industrial em 2021. 
É importante destacar que, em primeiro lugar, 
boa parte desse crescimento (à primeira vista 
expressivo) é explicado pelo efeito carregamento. 
Mesmo se a economia mantivesse ao longo 
de 2021 o ritmo de atividade do final de 2020, 
o crescimento seria de 2,8% (carregamento 
estatístico). Isso ocorre porque, dada a depressão 
da atividade em 2020 e a forte retomada, a 
atividade econômica está encerrando o ano muito 
acima de sua média. 

Assumindo essa projeção para o PIB e o PIB 
industrial de 2020 e 2021, nos dois anos a indústria 
ganha participação no PIB, passando de 21,4% em 
2019 para 21,6% em 2020 e 21,7% em 2021.
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EMPREGO E RENDA

A crise da Covid-19 teve um impacto sem 
precedentes sobre a dinâmica do mercado 
de trabalho, no Brasil e no mundo, em razão 
da necessidade de interrupção de parte das 
atividades econômicas.  

Ressalte-se que diante das incertezas em relação 
à duração e ao impacto da crise sobre a economia, 
as previsões sobre a evolução dos indicadores de 
emprego e renda eram bastante pessimistas, mas 
os prejuízos sobre o mercado de trabalho foram 
menores do que se previa inicialmente.  

A taxa de desocupação, por sua vez, subiu de 
11,6% (12,3 milhões de desocupados) para 14,6% 
(14,1 milhões de desocupados), entre o trimestre 
encerrado em fevereiro e o trimestre encerrado 
em setembro.  

Há duas razões que explicam o baixo crescimento 
da taxa de desocupação. A primeira foi as ações 
do governo federal e do Congresso Nacional que 
criaram outras opções às empresas e trabalhadores 
que o desligamento. A segunda é comportamental, o 
que reduz a eficácia dos indicadores tradicionais do 
mercado de trabalho, como a taxa de desocupação.  

2
Crise afeta mercado de trabalho em 2020 
Mas ocupação já dá sinais de retomada 

Em relação às medidas emergenciais de apoio à 
manutenção do emprego e da renda, a celeridade 
na implementação dos programas e a aplicação de 
aperfeiçoamentos posteriores foram fundamentais 
para os resultados alcançados.  

O Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, por exemplo, viabilizou a 
celebração de 19 milhões de acordos, que permitiu 
a conservação de quase 10 milhões de empregos, 
segundo o Ministério da Economia.  

Também foram criadas linhas de financiamento 
da folha de pagamento e de capital de giro a 
fim de se evitar o fechamento das empresas. 
O Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos (PESE) concedeu mais de R$ 8 bilhões 
em financiamento, de abril até outubro, quando a 
vigência do programa se encerrou. 

É importante destacar que além do objetivo de 
sustentar a renda do trabalhador, a preservação 
dos vínculos empregatícios viabilizou a manutenção 
de boa parte da mão de obra qualificada, o que 
facilita a retomada mais rápida da atividade 
econômica e do emprego. 
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A segunda razão para o baixo crescimento da taxa 
de desocupação é resultado do fato da maioria dos 
trabalhadores que perderam o emprego não terem 
procurado uma recolocação. A taxa de desocupação 
é definida como o número de desocupados dividido 
pelo número de pessoas na força de trabalho. A força 
de trabalho é composta pelas pessoas empregadas 
e aquelas que estão procurando emprego. São 
considerados desocupados apenas os trabalhadores 
(desempregados) que estão efetivamente buscando 
uma ocupação. Ou seja, se o trabalhador perdeu o 
emprego e não está procurando outra colocação ele 
não é considerado desocupado, e, portanto, não é 
incluído na força de trabalho. 

Do início das restrições de circulação de pessoas 
até o último dado disponível da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C), em 
setembro, o País perdeu mais de 11 milhões de 
ocupações. Assim, o número de pessoas ocupadas 
passou de 93,7 milhões, no trimestre encerrado 
em fevereiro, para 82,5 milhões, no trimestre 
encerrado em setembro.  

No entanto, o número de desocupados subiu de 
12,3 milhões de desocupados para 14,1 milhões, 
ou seja, em 1,8 milhões. A explicação para esse 

descasamento é que a maioria das pessoas que 
perderam o emprego não procurou se recolocar e 
foram desconsideradas da força de trabalho. Ou 
seja, não são consideradas desocupadas. A força de 
trabalho diminuiu de 106,1 milhões de pessoas, em 
fevereiro, para 96,5 milhões, em setembro. 

Se todas as pessoas que perderam o emprego 
tivessem procurado emprego e não encontrado, 
a taxa de desocupação teria alcançado patamares 
superiores a 20%, ao longo do ano, e a taxa média 
de desemprego, em 2020, ficaria em 19,1%.  

A decisão por não procurar emprego está ligada 
às políticas de distanciamento social e ao auxílio 
emergencial e seguro desemprego. Principalmente 
durante o auge da crise, as pessoas não podiam 
circular e as empresas estavam fechadas. Nesse 
período, a dificuldade de se conseguir outra 
ocupação era muito elevada, o que fez com que a 
maioria das pessoas desistisse de procurar emprego.  

Adicionalmente, o auxílio emergencial, o seguro 
desemprego e o saque emergencial do FGTS 
reduziram a necessidade de uma recolocação 
imediata, à medida que proveram renda às pessoas 
que perderam a renda do trabalho. 

Fonte:  Pnad Contínua Mensal/IBGE 
*Previsão CNI

Gráfico 5 - Taxa de desemprego avança em 2020 em razão da crise 
Taxa de desemprego (média trimestral móvel) e taxa média de desemprego anual 
Em proporção da força de trabalho (%) 
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Emprego informal foi o mais atingido 
pela crise 

A duração e as incertezas em relação às medidas de 
distanciamento social resultaram no fechamento 
ou na paralisação de diversas atividades. O setor de 
Serviços – onde estão concentrados mais de três 
quartos do emprego no País3 – e os trabalhadores 
informais ou que atuavam por conta própria foram os 
mais fortemente atingidos.  

A PNAD-C trimestral mostra uma queda de 13,4% 
do emprego informal entre o primeiro e o terceiro 
trimestre do ano. Enquanto isso, a queda do emprego 
formal foi de 8,5% na mesma base de comparação.  

Importante notar que esse resultado acabou 
provocando a queda no nível de informalidade 
no País, que saiu de 42,5% para 41,1% entre o 
primeiro e o terceiro trimestre de 2020. Essa queda 
na informalidade não significa, entretanto, uma 
migração da ocupação para a formalidade, mas 
apenas um efeito estatístico em razão da maior 
redução do emprego informal relativamente ao 
emprego formal. 

Emprego formal já mostra recuperação 

O emprego formal foi menos afetado na crise da 
Covid-19 em função de medidas emergenciais 

criadas para manutenção do emprego, seja por 
meio do crédito para a folha de pagamentos, 
seja por meio da flexibilização dos contratos 
trabalhistas, que permitiu a redução de jornada de 
trabalho e de salário. 

Além do menor impacto, o emprego formal 
já mostra recuperação. Segundo os dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged/Ministério da Economia), de junho a 
outubro (último dado disponível), houve a criação 
líquida de 1,1 milhão de vagas de trabalho com 
carteira assinada. No acumulado de janeiro a 
outubro, o saldo líquido de empregos formais 
ainda é negativo em 163,6 mil empregos.  

Todos os setores da economia registraram saldo 
líquido positivo entre julho e outubro. A Indústria – 
Indústrias de Transformação, Indústrias Extrativas, 
Eletricidade, gás e outras utilidades – foi quem 
mais impulsionou esse resultado, com a criação de 
343,2 mil empregos formais. Na sequência, vieram 
os setores de Serviços (274,4 mil), Comércio (259,2 
mil), Construção (173,7 mil vagas)4 e Agropecuária 
(41,8 mil).   

A PNAD Contínua mensal, por sua vez, ainda não 
mostra a recuperação do mercado formal, mas isso 
ocorre em função das diferenças metodológicas e 
temporais entre os resultados das duas pesquisas. 

3 Segundo a Relação Anual de Informações Sociais de 2018.
4 O Caged divulga os dados da Indústria da Construção de forma separada dos demais segmentos da Indústria. 
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Os dados do Caged são censitários e mensais, 
enquanto os dados da PNAD Contínua são amostrais, 
medidos por médias móveis. A recuperação do 
emprego deverá aparecer na PNAD Contínua nos 
próximos meses de divulgação da pesquisa.  

Cabe ressaltar que, o emprego costuma crescer 
no fim de ano em razão das contratações 
temporárias, diante das férias escolares e 
festas de fim de ano. Em 2020, há dois efeitos 
excepcionais, em razão da crise, que impactarão a 
evolução do emprego nesse período.  

O primeiro é negativo, ou seja, o aumento do 
emprego temporário deverá ser menor que o usual. 
Isso porque parte significativa dessas vagas está 
relacionada a atividades econômicas que implicam 
em maior circulação de pessoas, como eventos 
recreativos, alimentação fora do lar, deslocamento 
(aéreo ou terrestre) e alojamento.  

O segundo é positivo, ou seja, espera-se um 
aumento do emprego na Indústria que não 
é usual para essa época do ano.  Como a 
Indústria continua com dificuldade de atender 
a demanda, ela deverá continuar buscando 
aumentar a produção em dezembro e janeiro, o 
que deverá ser acompanhado pela abertura de 
vagas de emprego. Efeito similar vai ocorrer no 
setor de serviços que ainda está em processo 
de recuperação e, consequentemente, de 
recontratação de colaboradores.  

Nossa expectativa é que o efeito final será 
positivo, de modo que deve ser observado 
o aumento no número de pessoas ocupadas 
nesse período. A CNI estima que a taxa média 
de desemprego em 2020 fique em 13,9%, 2 
pontos percentuais (p.p.) acima do registrado em 
2019, quando a taxa ficou em 11,9% da força de 
trabalho.
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Fonte: Caged/ME

Gráfico 6 - Emprego formal em recuperação
Saldo líquido de empregos formais em 2020 por setor (eixo esquerdo) e total (eixo direito)
Em milhares de pessoas
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As expectativas para o mercado de trabalho para 
2021 são positivas, apesar do provável aumento 
da taxa de desemprego. A atividade continuará 
melhorando gradativamente (ver seção Atividade 
Econômica), assim como as condições para um 
ambiente de negócios mais favorável às empresas, 
com os avanços das reformas microeconômicas e 
reformas estruturais, como a Reforma Tributária.

Aliam-se à expectativa de avanço nas reformas, 
o ambiente de continuidade do controle 
inflacionário, a taxa básica de juros em baixo 
patamar e as expectativas de crescimento do 
mercado de crédito (ver seção Inflação, Juros e 
Crédito). O resultado é um ambiente propício 
ao aumento do investimento, da produção e, 
consequentemente, do emprego.

Perspectivas 2021: Mesmo com crescimento da ocupação, taxa de desemprego será 
maior em 2021

Na expectativa da CNI, sem a necessidade de 
novo lockdown, o emprego apresentará trajetória 
de crescimento gradual e contínua, e o número 
de ocupados deve fechar 2021 em 92,6 milhões, 
patamar próximo ao registrado no período pré-
crise. Entretanto, o controle da crise sanitária e a 
recuperação da confiança dos agentes econômicos 
sobre uma retomada sustentada da economia, 
implicará no retorno das pessoas fora da força de 
trabalho ao mercado de trabalho.

Assim, mesmo com o crescimento da população 
ocupada, a recomposição da força de trabalho 
(pessoas voltando a procurar emprego) deve levar 
a taxa média de desemprego, em 2021, a alcançar 
14,6%, 0,7 ponto percentual maior que os 13,9% 
estimados para 2020.
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INFLAÇÃO, JUROS E CRÉDITO

A crise da Covid-19 demandou medidas tempestivas, 
em todo o mundo, para dar fôlego financeiro ao setor 
produtivo diante da abrupta interrupção de suas 
atividades e possibilitar a preservação – ainda que 
parcial – de empregos e da renda.  

No Brasil, o canal de crédito bancário teve 
protagonismo entre as medidas anticrise. O Governo 
Federal, o Congresso Nacional, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e o Banco Central do Brasil (BC) 
criaram linhas emergenciais de crédito, associadas a 
um intenso afrouxamento monetário.  

A condução da política monetária foi norteada, em 
grande medida, pela urgência de atender a enorme 
necessidade de financiamento do setor produtivo 
diante da crise. Além disso, o BC atuou por meio da 
política de juros complementando a política anticíclica 
de combate à crise. 

3
Políticas emergenciais de crédito dão fôlego às empresas e 
ajudam a preservar empregos  
Selic em baixo patamar segue necessária para a recuperação da economia 

A taxa básica de juros, Selic, sofreu um corte de 2,5 
pontos percentuais no ano, saindo de 4,50% a.a., 
em janeiro, para 2,00% a.a., em setembro. A Selic 
vai encerrar o ano no menor valor desde o início do 
regime de metas de inflação, em 1999, e como a 
mais baixa de toda a série histórica do BC, iniciada 
em 1986. 

Paralelamente à essas medidas, houve a forte injeção 
de recursos financeiros na economia por meio do 
programa de auxílio emergencial a pessoas em 
situação de vulnerabilidade. Esse fator, associado à 
desvalorização da taxa de câmbio, levaram a inflação, 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), a acelerar-se a partir de junho.   

Em setembro, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC decidiu pela interrupção do ciclo 
de flexibilização monetária, mantendo a taxa 
básica de juros, Selic, em 2,00% a.a. nas reuniões 
subsequentes de 2020.
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Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico 7 - Selic encerra 2020 em 2,00% a.a., menor patamar da série histórica  
Meta Selic definida pelo Copom  
Taxa final de período (% a.a.) 
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Aumento das concessões de crédito 
em 2020

Por conta da flexibilização dos parâmetros de liquidez 
e de requisitos de capital do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN), houve um aumento bastante 
expressivo no estoque de crédito em 2020. O saldo 
total para pessoas jurídicas passou de R$ 1,41 trilhão, 
em outubro de 2019, para R$ 1,71 trilhão, em outubro 
de 2020, um crescimento de 21,1%.  

O crescimento do estoque de crédito está 
relacionado as concessões de crédito, que 
avançaram fortemente ao longo de todo ano. No 
acumulado em 12 meses encerrados em outubro, 
as concessões totais cresceram 13,8% quando 
comparadas aos 12 meses em outubro de 2019. 
O crescimento ocorreu de forma mais expressiva 
nas concessões com recursos direcionados, que 
aumentaram 72,4%. As concessões com recursos 
livres, por sua vez, registram aumento de 9,7%, na 
mesma base de comparação. 

O forte crescimento registrado nas concessões com 
recursos direcionados para pessoas jurídicas ocorreu, 
principalmente, na modalidade “outros créditos 
direcionados”, onde estão classificadas as operações 
com os programas emergenciais de crédito. 

O Programa Emergencial de Suporte a Empregos 
(PESE), por exemplo, encerrou suas operações 
no fim de outubro e ao longo da sua vigência 
concedeu cerca de R$ 8 bilhões em financiamento. 
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) com 
garantia no Fundo de Garantia de Operações (FGO) 
teve duas fases de operação, que juntas somaram R$ 
32,7 bilhões. O Programa Emergencial de Acesso ao 
Crédito (PEAC) com garantia no Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI), ainda em operação, já 
concedeu mais de R$ 90 bilhões em financiamento. 
 
Outra linha de destaque é o Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito com crédito garantido em 

Fonte: Banco Central do Brasil

 BNDES Capital de giro         BNDES Investimento         Outros Direcionados

Gráfico 8 - Concessões de crédito registram forte crescimento em 2020 
Concessão de crédito a pessoas jurídicas – BNDES Capital de giro (eixo esquerdo), BNDES Investimento e Outros Direcionados (eixo direito) 
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recebíveis, o chamado PEAC-Maquininhas. O 
Programa iniciou as suas operações em outubro e já 
concedeu, em pouco mais de dois meses, quase R$ 2 
milhões em crédito para cerca de 67 mil empresas.  

O aumento das concessões de crédito no ano foi 
viabilizado, em grande medida, pela queda nas 
taxas de juros. A taxa média de juros das operações 
contratadas por pessoas jurídicas registrou queda de 
3,3 p.p. em 12 meses (de 14,0% a.a., em outubro de 
2019, para 10,7% a.a., em outubro de 2020). No caso 
do crédito livre às empresas, a queda na taxa média 
de juros foi de 5,5 pontos percentuais (de 17,5% a.a. 
para 12,0% a.a.). E no caso do crédito direcionado, a 
queda na taxa média de juros foi de 0,3 p.p. (de 8,0% 
a.a. para 7,7% a.a.).  

A queda nas taxas de juros se deve à redução 
da Selic, dado que a taxa básica de juros 
corresponde ao custo de captação das 
instituições financeiras, e do spread bancário. O 
spread para pessoa jurídica caiu de 8,9 pontos 
percentuais (p.p.), em outubro de 2019, para 6,3 
p.p., em outubro de 2020.  

As razões para a redução do spread bancário 
estão nas medidas de flexibilização dos 
requisitos de capital para risco de insolvência e 
no aumento dos aportes em fundos garantidores 
de compartilhamento de riscos, uma vez que a 
necessidade de provisionamento por inadimplência 
compõe boa parte do spread no Brasil. 
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Fonte: IBGE
Elaboração: CNI

Gráfico 9 - Preços de Alimentos acumulam alta de 17% em 12 meses encerrados em novembro 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) por grandes grupos  
Acumulado em 12 meses (%) 

IPCA encerrará 2020 dentro do intervalo 
de metas de inflação 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) flutuou, em 2020, dentro dos limites 
definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
mesmo com a aceleração nos últimos meses. A meta 
para o ano é de 4% a.a., com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima e a 
inflação deverá fechar o ano em 4,28% a.a.. 

Dos quatro grandes grupos do IPCA, Alimentos, 
Industriais, Administrados e Serviços, o primeiro 
foi o que provocou maior impacto sobre a inflação 
em 2020.  

Os preços do grupo Alimentos acumulam alta de 
11,93% entre janeiro e novembro e de 17,01% 
no acumulado em 12 meses. A partir de agosto, 
os preços do grupo sofreram pressão por conta 
do movimento sazonal de produtos in natura e 
do efeito da alta do dólar sobre os preços das 
commodities. Adicionalmente, o aumento de renda 
da população mais vulnerável proporcionado pelo 
auxílio emergencial impulsionou a demanda por 
esses bens, pressionando os preços.  

Os preços do grupo Industriais também estão sendo 
pressionados nos últimos meses, por conta do 
aumento do custo de insumos em função do real 
depreciado e da escassez de matérias-primas. Essa 
última é explicada pelo baixo nível de estoque da 
indústria, provocada pela interrupção de algumas 
atividades da cadeia produtiva nos meses anteriores. 
Ao se acompanhar os preços ao produtor, medido 
pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), 
verifica-se uma inflação acumulada em 12 meses de 
34,18%, que já começa a impactar os preços para o 
consumidor final. 

Os preços do grupo Administrados devem alcançar 
uma das menores variações da série histórica, em 
2020, em função do adiamento de reajustes em itens 
como transporte público e planos de saúde, decidido 
por ocasião da crise pandêmica.  

No caso da energia elétrica, item com grande 
peso sobre o índice, medidas como a isenção 
do pagamento das faturas de energia para os 
consumidores de baixa renda e o aporte de recursos 
no setor elétrico foram adotadas considerando 
a redução da capacidade de pagamento dos 
consumidores e os impactos na capacidade 
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financeira das distribuidoras e demais agentes do 
setor. Ainda que a decisão por reajustes tarifários e 
cobrança da bandeira tarifária vermelha tenham sido 
antecipados, as medidas anteriores mitigaram as 
pressões desse item sobre o grupo.  

Por fim, os preços do grupo Serviços apresentaram 
recuo, devido ao impacto da crise pandêmica e das 
medidas de isolamento social sobre as atividades 
do setor, com destaque para os descontos nas 
mensalidades escolares, a queda dos preços de 
passagens aéreas, hotelaria e atividades recreativas 
(cinema, teatro e concertos). Ressalte-se que alguns 

deles começaram a buscar a recomposição de seus 
preços a partir de outubro. 

Diante disso, o IPCA registrou crescimento de 3,13% 
de janeiro a novembro de 2020, e de 4,31% no 
acumulado em 12 meses.  

A CNI estima que o IPCA encerre 2020 em 4,28% 
a.a., dentro do intervalo permitido pelo sistema de 
metas de inflação, e 0,02 ponto percentual abaixo do 
registrado em 2019, quando a índice ficou em 4,31% 
ao ano. 

28 29

ISSN 1676-5486  •  Ano 36  •  Número 1  •  Dezembro 2020
Economia Brasileira 2020-2021



Em 2021, o IPCA deve mostrar arrefecimento 
em função do comportamento dos preços dos 
Alimentos, grupo que mais pressionou o índice 
de preços ao consumidor em 2020. O real mostra 
tendência de valorização frente ao dólar, o que 
diminui a pressão de custos sobre os insumos e 
sobre o preço das commodities agrícolas; haverá 
interrupção do auxílio emergencial de renda aos 
mais vulneráveis a partir de janeiro, o que diminui a 
pressão de demanda sobre os preços; e há previsão 
de safra recorde para o próximo ano. Segundo o 
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA), do IBGE, a safra de 2021 deve alcançar 
256,8 milhões de toneladas, alta de 1,9% em 
relação a 2020.  

Os reajustes de preços do grupo Administrados, 
que foram adiados por causa da pandemia, como 
transporte público e planos de saúde, devem 
ocorrer já no início de 2021. Mesmo no caso 
da energia elétrica, onde já houve antecipação 
de reajustes tarifários, há previsão para novos 
aumentos em 2021.  

Por fim, com a previsão de crescimento da 
atividade econômica em 2021 e sem a necessidade 
de novas medidas de restrição de circulação, deve 
ser registrada a recomposição de preços dos 
grupos Serviços e Industriais.  

Perspectivas 2021: Ano para se avançar na agenda de crédito 

Diante desse cenário de ajustes nos preços dos 
quatro grandes grupos do IPCA, a inflação deve 
alcançar 3,55% a.a., em 2021, abaixo da meta de 
3,75% para o ano.  

O bom comportamento dos preços de bens e 
serviços em 2021 permitirá a manutenção da Selic 
em baixo patamar, o que será importante para a 
recuperação da atividade econômica e do emprego 
em 2021.  

Mas além da trajetória inflacionária, é necessário 
que se busque medidas que fortaleçam a percepção 
de sustentabilidade das contas públicas, como a 
manutenção da regra de teto dos gastos públicos e 
avanço nas discussões da reforma Administrativa, 
dado que o Comitê de Política Monetária (Copom) 
considera as perspectivas para a política fiscal nas 
suas decisões.  

Isso viabiliza a utilização da prescrição futura de 
política monetária (o chamado forward guidance), o 
que dá maior credibilidade à autoridade monetária 
e permite a manutenção dos juros baixos por um 
período mais prolongado de tempo.  

A CNI espera que a taxa básica de juros seja 
mantida até o fim do primeiro semestre do 
ano, quando se iniciará uma sequência de 
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três aumentos. Os aumentos serão devido à 
recuperação da atividade econômica e para se 
evitar os efeitos negativos sobre o mercado 
financeiro, dado que taxa de juros real se encontra 
negativa, o que compromete a atratividade do 
investidor ao financiamento da dívida pública.  

Com isso, a taxa básica de juros deve ficar 1 
ponto percentual acima do registrado em 2020, 
encerrando 2021 em 3% a.a.. 

Com a Selic em baixo patamar e as perspectivas 
da Agenda BC#, o mercado de crédito terá um 
importante papel no impulso ao crescimento 
econômico em 2021.  

Em 2020, a Agenda BC# mostrou importantes 
avanços, como o lançamento do sistema 
de pagamentos instantâneos (PIX) e o 
aperfeiçoamento normativo da emissão escritural 
da duplicata (duplicata eletrônica). Essas medidas 
começaram a repercutir no mercado financeiro 
este ano, mas terão impacto ainda mais relevante a 
partir do próximo ano.  

Adicionalmente, há previsão do lançamento do open 
banking1 e o sandbox regulatório2, ainda no primeiro 
semestre de 2021, medidas que visam aumentar 
a eficiência do sistema financeiro, fomentando a 
concorrência bancária e a inclusão financeira. 

A recém sancionada lei de falências e recuperação 
judicial foi outro marco de grande relevância.  A 
Lei regulamenta o empréstimo para a empresa 
devedora em fase de recuperação judicial, trazendo 
maior segurança jurídica aos agentes financeiros. 
A medida facilita o acesso ao crédito pela empresa 
devedora com dificuldades, mas ainda viável, 
além de reduzir o custo médio do crédito no SFN, 
ao facilitar a recuperação do crédito e dar maior 
celeridade no processo judicial. 

Além disso, o governo federal deve implementar 
o Sistema Nacional de Garantia de Crédito (SNG) 
em 2021. Sistemas de garantias de crédito são um 
caminho eficiente de atuação para reduzir o custo 
do crédito e aumentar o acesso ao SNF porque 
diluem o risco e reduzem, portanto, a necessidade 
de provisionamento, dando maior eficiência 
aos recursos financeiros, com maior efeito 
multiplicador sobre a economia. 

Assim, mesmo com o fim dos programas emergenciais 
de crédito, as perspectivas para o mercado financeiro 
são bastante positivas. Segundo o BC, o estoque de 
crédito, em 2021, deve crescer 7,3%, ante 11,5%, em 
2020. Mesmo que o desempenho seja menor, ele 
representa um aumento robusto, considerando a alta 
base de comparação. 

5 Open banking é um sistema de compartilhamento de dados cadastrais e financeiros de clientes entre instituições de crédito.
6 Sandbox regulatório é a criação de um ambiente controlado para testes de inovações financeiras e de pagamento. O sandbox permite 
por um período limitado, que normas regulatórias vigentes sejam flexibilizadas para permitir que empresas de tecnologia, como as 
fintechs, possam se desenvolver, sem desrespeitarem as regras legais.
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POLÍTICA FISCAL

A crise vivida em 2020 é responsável por uma drástica 
mudança no quadro fiscal, com a interrupção da 
tendência de consolidação fiscal observada nos 
últimos anos, por meio da contenção das despesas e 
a consequente redução do déficit primário. Os efeitos 
da pandemia de Covid-19 sobre a economia e as 
medidas adotadas para contê-los geraram um cenário 
de queda nas receitas e aumento das despesas, o que 
levou a um aumento significativo do déficit primário e 
do endividamento do setor público. 

As medidas tomadas pelo governo federal foram 
essenciais para combater os efeitos da crise. Contudo, 
é fundamental que elas fiquem restritas a 2020, uma 
vez que não há espaço fiscal para novos aumentos de 
despesas e a atividade econômica dá sinais de retorno 
à normalidade. O reequilíbrio das contas públicas 
exigirá responsabilidade fiscal e reversão, ainda 

4
Crise interrompe processo de consolidação fiscal em 2020
Medidas tomadas para combater efeitos da pandemia agravam quadro fiscal

que gradual, do déficit primário, em um ambiente 
em que as pressões por aumento de gastos serão 
persistentes. Caso contrário, a piora na percepção 
de sustentabilidade da dívida levará a uma demanda 
por juros mais altos para o financiamento da dívida 
e desestimulará investimentos, prejudicando o 
crescimento do País.

Para 2021, as estimativas da CNI consideram que 
as despesas fiquem dentro do limite estabelecido 
pela regra do teto dos gastos, mas isso só será 
possível com uma nova redução nas despesas não 
obrigatórias, cenário que tem se repetido nos últimos 
anos. Para os próximos anos não haverá espaço para 
reduções dessas despesas sem que o funcionamento 
da máquina pública seja comprometido, o que torna 
imprescindível o avanço de reformas que busquem o 
maior controle das despesas obrigatórias. 

Fonte: : Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Economia
Elaboração:: CNI

 Despesa        Receita líquida         Projeção de Despesa         Projeção de Receita líquida

Gráfico 10 - Efeitos da pandemia se refletem em queda das receitas e aumento nas despesas
Evolução das despesas primárias e da receita líquida do governo federal
Acumulado em 12 meses (R$ bilhões de dez/21)
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Assim como nos últimos anos, para que a regra de 
ouro7  seja cumprida em 2021, o Congresso deverá 
aprovar créditos suplementares para o pagamento 
de despesas correntes previstas no projeto de lei 
orçamentária. É importante lembrar que o orçamento 
de 2021 ainda não foi aprovado. Em 2021, além da 
melhora nos resultados fiscais do setor público, 
primário e nominal, a devolução de recursos do 
BNDES ao Tesouro Nacional contribuirá para a 
redução do endividamento público.

7 A regra de ouro estabelece que o endividamento adicional do governo federal não pode superar o montante anual de despesas 
de capital.

Gastos com a pandemia levam a forte 
aumento das despesas

As despesas do governo federal tiveram 
crescimento real (ajustado pelo deflator IPCA) 
de 42,7% no acumulado de janeiro a outubro de 
2020, em relação ao mesmo período de 2019. 
O aumento decorre fundamentalmente das 
medidas extraordinárias de combate aos efeitos 
da pandemia que, até outubro, representaram 
um gasto total de cerca de R$ 470 bilhões, ou 
94% do aumento das despesas nesse período.

As principais medidas de combate aos efeitos 
da pandemia foram: o auxílio emergencial a 
pessoas em situação de vulnerabilidade; o auxílio 
financeiro aos estados e municípios, cotas para 
fundos garantidores de operações de crédito; 
o benefício emergencial de manutenção do 
emprego e renda e as despesas com o Ministério 
da Saúde e demais ministérios. Juntas, essas 
despesas foram equivalentes a R$ 450 bilhões, 
quase a totalidade das despesas extraordinárias 
ocorridas até outubro. 

Considerando as demais despesas, observou-
se estabilidade nas despesas com pessoal 
e crescimento real de 7,6% nas despesas 
previdenciárias, no resultado acumulado até 
outubro, em relação ao mesmo período de 2019. 
No caso das despesas previdenciárias, parte do 

crescimento é explicado pelo adiantamento de 
parcela do 13º salário como medida de combate 
aos efeitos da crise sobre a renda das famílias. 
Em condições normais, a segunda parcela do 13º 
salário é paga apenas em novembro e dezembro.

As receitas também foram impactadas 
pela pandemia, por um lado, pela queda da 
atividade econômica e, por outro, por medidas 
de diferimento (postergação do prazo de 
pagamento de tributos) e isenção de tributos. 
Entre janeiro e outubro de 2020, a receita líquida 
acumulou queda real de 11,6%, em relação ao 
mesmo período de 2019. 

As receitas administradas pela Receita Federal 
sofreram queda real de 10,8%, influenciadas, 
principalmente: pela queda da atividade 
econômica, pelo diferimento do PIS/Cofins e da 
parcela federal do Simples Nacional, que foram 
apenas parcialmente recuperados no período; e 
pela isenção do IOF-crédito, que ficou vigente até 
o final de novembro.

As receitas previdenciárias tiveram queda real 
de 8,5% no resultado acumulado até outubro, o 
que se explica pelo diferimento da contribuição 
patronal nos meses de abril, maio e junho – 
apenas parcialmente recuperada-, e pela queda 
da massa salarial no período. A queda da massa 
salarial no período decorreu tanto da queda na 
ocupação como das possibilidades de ajustes nos 
contratos de trabalho, por meio de suspensões 
dos contratos ou reduções de jornada e salário. 

Já as receitas não administradas pela Receita 
Federal tiveram queda real de 18,5% entre 
janeiro e outubro de 2020, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Foram influenciadas, em 
grande parte, pela queda nos preços do petróleo, 
que afeta a arrecadação de compensações 
financeiras pela exploração mineral.
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Auxílio a estados e municípios é 
maior que a perda de arrecadação 
desses entes

Uma das medidas tomadas pelo governo federal 
para mitigar os efeitos da crise foi a transferência 
de R$ 79 bilhões a estados e municípios, como 
forma de compensar a perda de arrecadação 
que esses entes viriam a sofrer com a queda da 
atividade econômica. No entanto, as informações 
disponíveis mostram que as receitas dos governos 
regionais tiveram crescimento real de 6,2% entre 
janeiro e outubro de 2020, em relação ao mesmo 
período de 2019. Sem os recursos do auxílio, as 
receitas teriam caído 4,5%. Ressalta-se também 
que, desde agosto de 2020, a arrecadação de 
ICMS, principal fonte de recursos desses entes, 
tem apresentado crescimento real, na comparação 
com o mesmo mês do ano anterior. 

A CNI estima que as despesas desses entes 
tenham apresentado crescimento real de 
3,4%, no acumulado até outubro, em relação 
ao mesmo período de 2019. O aumento das 
despesas relacionadas ao combate da pandemia é, 
possivelmente, a principal causa do crescimento 
das despesas. 

Déficit primário do governo federal 
é principal causa do aumento do 
endividamento público em 2020

O cenário adverso do ano resultou em forte 
aumento do déficit primário do governo federal, 
que alcançou R$ 714,5 bilhões (9,86% do PIB), no 
acumulado em doze meses até outubro. O superávit 
primário dos governos regionais e das empresas 
estatais (R$ 52 bilhões) nesse período amenizou o 
crescimento do déficit primário do setor público 
consolidado, que alcançou R$ 661,8 bilhões (9,13% 
do PIB), no acumulado em doze meses até outubro. 
Em dezembro de 2019, o resultado negativo foi de 
R$ 61,8 bilhões (0,85% do PIB).

A queda da taxa Selic contribuiu para a redução 
das despesas com juros, que apresentaram queda 
de 0,24 ponto percentual do PIB na comparação 
dos últimos doze meses encerrados em outubro 
com os últimos doze meses encerrados em 
dezembro de 2019. Ainda assim, o resultado 
nominal (que inclui as despesas com pagamento 
de juros) se deteriorou:  um déficit de 13,95% 
do PIB, nos últimos doze meses encerrados em 
outubro. Em dezembro de 2019, o déficit nominal 
foi equivalente a 5,91% do PIB. 
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Fonte: Banco Central do Brasil
Elaboração: CNI 
*Estimativa CNI

 Governo Federal       Setor público consolidado  

Gráfico 11 - Interrupção na tendência de redução do déficit primário em 2020
Resultado primário do governo federal e do setor público consolidado 
Acumulado em 12 meses (% do PIB)
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O ano de 2020 será marcado por forte 
expansão fiscal

O ano de 2020 será marcado pela significativa 
piora do quadro fiscal, refletida, principalmente, 
no aumento do endividamento público. Essa piora 
decorre fundamentalmente da crise gerada pela 
pandemia de Covid-19, que teve impactos sobre 
receitas e despesas públicas. 

Segundo estimativas da CNI, o pacote de medidas 
para combater os efeitos da pandemia levará a um 
gasto de R$ 515 bilhões até o fim de 2020 (7,1% 
do PIB), cerca de R$ 60 bilhões a menos que os 

A relação Dívida Bruta/PIB alcançou 90,7% 
em outubro de 2020, um aumento de quase 
15 pontos percentuais na comparação com 
dezembro de 2019, quando alcançou 75,8%. 
O crescimento se deveu tanto ao aumento 
do déficit nominal quanto aos efeitos da 
desvalorização do real. Quando há desvalorização 
da moeda doméstica, o Banco Central incorre em 
perdas nas operações com swaps cambiais. Além 
disso, parte da dívida pública é em dólar, logo, a 
desvalorização aumenta o valor em reais dessa 
parte da dívida.  

gastos previstos pelo governo federal. A CNI estima 
que as despesas do governo federal apresentem 
crescimento real de 32,6% em 2020, em relação a 
2019. Esse aumento seria equivalente a 36,8% caso 
fosse desconsiderado pagamento feito à Petrobrás, 
em dezembro de 2019, referente ao leilão de cessão 
onerosa de petróleo.

Em relação às receitas, a CNI estima que haverá uma 
queda real de 10,0% na receita líquida, em relação 
a 2019, já desconsiderando a arrecadação atípica 
referente ao leilão da cessão onerosa de petróleo, 
ocorrida em dezembro de 2019, e que interfere na 
comparação anual da variável. 

A melhora da atividade econômica e a recuperação 
de parte dos tributos diferidos levará a um 
aumento da arrecadação das receitas administradas 
pela Receita Federal nos últimos meses do ano. 
Ainda assim, essas receitas devem apresentar 
queda real de 8,4% em 2020, em relação a 2019. 
No caso das receitas previdenciárias, o aumento 
da massa salarial nos últimos meses do ano e 
a recuperação parcial da contribuição patronal 
diferida irá amenizar a queda sofrida até o 
outubro. Essas receitas devem encerrar 2020 com 
decréscimo real de 5,7%, em relação a 2019. 
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Economia e CNI
Elaboração: CNI 
*Estimativa CNI

Gráfico 12 - Relação Dívida Bruta/PIB dá salto em 2020
Trajetória da Dívida Bruta do Setor Público em relação ao PIB
Em proporção do PIB (%)

Ao longo do ano, as receitas não administradas foram 
influenciadas, principalmente, pela queda no preço 
do petróleo, que afeta diretamente a arrecadação de 
compensações financeiras pela exploração mineral. 
Mesmo que o efeito da arrecadação extraordinária 
de 2019 seja desconsiderado, a queda real esperada 
nessa variável é de 22,0% em 2020, em relação ao ano 
anterior.

Com isso, espera-se que o governo federal e suas 
estatais registrem déficit primário de R$ 778,4 
bilhões (10,77% do PIB estimado pela CNI) em 2020, 
o que representa um crescimento significativo em 
relação ao ano anterior, quando o déficit primário foi 
equivalente a R$ 78,6 bilhões (1,08% do PIB).

Em relação aos governos regionais, espera-se que a 
recuperação da atividade econômica continue a se 
refletir na arrecadação de ICMS, principal fonte de 
receita desses entes. As transferências recebidas da 
União também serão positivamente influenciadas 
pela recuperação da economia. Vale lembrar que o 
auxílio a estados e municípios foi mais que suficiente 
para compensar a queda da arrecadação dos 
governos regionais no período mais agudo da crise, 
fazendo com que esses entes registrem crescimento 
real de suas receitas em 2020.

O aumento das despesas dos governos regionais foi 
possibilitado pelas medidas tomadas pelo governo 
federal, que abriram um espaço fiscal significativo 
com a interrupção de pagamentos das dívidas com 
a União e permissão para contratação de novas 
operações de crédito, o que, por sua vez, permitiu 
o aumento de gastos em saúde e em outras áreas 
no combate ao coronavírus. Com isso, esses entes 
devem apresentar déficit de R$ 11,4 bilhões em 
2020 (0,16% do PIB estimado pela CNI).

O resultado primário do setor público consolidado, 
que considera os governos federal, regionais e suas 
estatais, deve encerrar 2020 com déficit de R$ 789,8 
bilhões (10,93% do PIB estimado pela CNI), um 
aumento significativo se comparado déficit de R$ 
61,8 bilhões (0,85% do PIB) registrado em 2019. 

O aumento do déficit primário do setor público 
consolidado, a despeito da redução estimada pela 
CNI de 0,56 ponto percentual nas despesas com 
juros, levará a um aumento do déficit nominal, que 
passará de R$ 429 bilhões (5,91% do PIB), em 2019, 
para R$ 1.114,9 bilhões (15,42% do PIB), em 2020. 
O aumento do déficit nominal, por sua vez, irá se 
refletir na relação Dívida Bruta/PIB, que sairá de 
75,8% em 2019 para 92,8% no final de 2020. 
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A expectativa é de melhora no resultado fiscal 
do setor público em 2021, principalmente no 
governo federal. Isso se deve à melhoria da 
atividade econômica e à redução das despesas, 
com a não repetição do nível de gastos 
extraordinários observados em 2020.

A receita líquida do governo federal deverá 
apresentar crescimento real de 6,2% em 2021, 
em relação a 2020. Esse resultado se deve 
tanto ao melhor desempenho econômico 
esperado para 2021 como também pela base de 
comparação fraca de 2020, cuja arrecadação foi 
muito afetada pelos efeitos da pandemia. 

O melhor desempenho da economia irá se 
refletir nas receitas administradas pela Receita 
Federal, que devem apresentar crescimento 
real de 9,7% em 2021, em comparação com 
2020. Já as receitas previdenciárias devem 
apresentar uma queda real de 0,3% e as receitas 
não administradas pela Receita Federal, queda 
real de 3,0%, na mesma base de comparação. 
Vale ressaltar que o resultado observado nas 

receitas administradas e previdenciárias poderá 
ser superior ao estimado, caso parcela dos 
pagamentos dos tributos diferidos em 2020 
ocorra em 2021.

Em relação às despesas, a CNI estima uma 
queda real de 26,9%. Novamente, o resultado é 
influenciado pelo resultado atípico das despesas 
em 2020, que tiveram crescimento expressivo 
devido as medidas adotas para combater os 
efeitos da pandemia sobre a economia e a saúde 
pública. Essa estimativa considera que as despesas 
com a pandemia ficarão restritas a 2020. 

As despesas previdenciárias devem apresentar 
crescimento real de 1,1% em 2021, em relação a 
2020, em decorrência do aumento do número de 
beneficiários e do reajuste do salário mínimo. Para 
as despesas de pessoal é esperada uma queda real 
de 0,4%, nessa mesma base de comparação. 

Nesse cenário, o governo federal e suas estatais 
devem apresentar déficit primário de R$ 
192,2 bilhões. Caso confirmado, o resultado 

Perspectivas 2021:  Déficit primário irá se reduzir
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representará uma redução significativa do déficit 
em relação a 2020, mas o déficit será maior que 
aquele observado em 2019. 

Para o setor público consolidado, espera-se um déficit 
de R$ 192,0 bilhões (2,50% do PIB estimado pela CNI), 
uma vez que o resultado esperado para os governos 
regionais e suas estatais é de superávit de R$ 200,0 
milhões. Com isso, o déficit primário do setor público 
ficará R$ 45,3 bilhões abaixo do resultado previsto no 
Projeto de Lei Orçamentária de 2021 (PLOA 2021). 
Vale ressaltar que o orçamento de 2021 não foi 
aprovado até o momento.

O menor déficit primário e a redução das despesas 
com juros, na comparação com 2020, permitirão 
redução do déficit nominal em 2021, que deve 
alcançar 6,64% do PIB. Além disso, a devolução 
de cerca de R$100 bilhões por parte do BNDES ao 
Tesouro Nacional e o crescimento do PIB levarão 
a uma ligeira redução da relação Dívida Bruta/PIB, 
que deverá terminar 2021 em 92,6% do PIB. Caso 

esses recursos não fossem devolvidos, a relação 
Dívida Bruta/PIB alcançaria 93,9%.

Nas estimativas da CNI é considerado que o 
teto dos gastos, estabelecido pela Emenda 
Constitucional 95/2016, será respeitado em 
2021. Essas estimativas já consideram o impacto 
do reajuste do INPC acima do previsto no PLOA 
sobre as despesas atreladas ao salário mínimo, 
como benefícios previdenciários e assistenciais, 
abono salarial e seguro desemprego. 

Ainda que comportadas pelo do teto dos gatos, 
o aumento nas despesas obrigatórias, em 2021, 
implicará em nova redução das despesas não 
obrigatórias. Nos próximos anos, não haverá 
espaço para novas reduções dessas despesas 
sem que o funcionamento da máquina pública 
seja comprometido, o que torna imprescindível 
o avanço de reformas que busquem o maior 
controle das despesas obrigatórias. 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Economia e CNI
Elaboração: CNI 
*Desconsidera despesa com pagamento a Petrobrás referente a cessão onerosa de dezembro de 2019

Gráfico 13 - Aumento das despesas obrigatórias comprime gastos não obrigatórios
Evolução das despesas obrigatórias e não obrigatórias
Acumulado em 12 meses (em bilhões de R$ de outubro de 2020)
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SETOR EXTERNO

Otimismo ligado a vacinas melhora 
apetite ao risco e câmbio cede 

Em outubro de 2020, a taxa de câmbio real/
dólar atingiu R$5,63/US$, na média do mês, o 
mesmo patamar registrado em maio (R$5,64/
US$), momento mais agudo da crise de Covid-19 no 
mundo (abril/maio). 

Após o pico em maio, o real voltou a se valorizar, 
diante da redução das incertezas a partir de maio/
junho, quando vários países começaram a flexibilizar 
as medidas de distanciamento social. 

No entanto, diferente do que se observou para a 
média das moedas de países emergentes, o real 

5
Recuperação da economia aparece nas importações no segundo 
semestre 
Em 2021, superávit comercial será menor 

voltou a se depreciar durante o período de retomada 
da economia, o que foi acompanhado de aumento da 
volatilidade cambial. Entre janeiro e outubro, o real 
acumulou queda (depreciação) de 25,5%, segundo 
a taxa de câmbio real efetiva do BIS (Bank for 
International Settlements). É a maior queda registrada 
entre 60 moedas, sendo 22 de países emergentes. 

Ao lado do real, se destacaram com as maiores 
depreciações, entre janeiro e outubro, a moeda 
de outros emergentes: a lira turca (-20,8%), o 
rublo russo (-20%) e a rand sul-africana (-12,3%). 
Para a média das moedas de países emergentes, 
a queda foi de 5,5%. Note-se que a Turquia já 
enfrentava desequilíbrios internos antes de ser 
atingida pela pandemia.

Fonte: Bank for International Settlements (BIS)

Gráfico 14 - Real é uma das moedas que mais se depreciou esse ano
Taxa de câmbio real efetiva
Índice, 2010=100 (a queda do índice indica depreciação cambial)
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Em relação aos fluxos de capitais, verifica-se 
recuperação dos fluxos para o País, após a saída 
massiva em março. Em junho, o resultado da conta 
investimentos em carteira (tanto ações como 
títulos) detidos por não-residentes foi superavitário 
em US$5,5 bilhões, o melhor resultado do ano. 
Após registrar déficit de US$1,0 bilhão em julho, o 
resultado foi superavitário nos meses de agosto a 
outubro. Em outubro, o superávit chegou a US$5,3 
bilhões, próximo ao registrado em junho. 

Nos meses de junho a outubro, a conta investimento 
em carteira registrou ingressos líquidos de US$7,5 
bilhões. Contudo, no acumulado do ano (janeiro a 
outubro), a conta investimento em carteira registra 
crescimento das saídas líquidas: de US$17,1 bilhões 
para US$28,4 bilhões, na comparação com o mesmo 
período de 2019. 

Em novembro, mudanças no cenário externo 
ligadas às vacinas e à definição das eleições nos 
Estados Unidos levaram à melhora das perspectivas, 
permitindo a busca por ativos mais arriscados e de 
maior rentabilidade, o que resultou em queda do 
dólar frente a várias moedas, incluindo o real.  

A taxa de câmbio real/dólar permaneceu em 
R$5,62/US$, em média, na primeira semana de 
novembro. Na segunda semana, voltou a apreciar-
se e encerrou o mês em R$5,42/US$, na média 
do período. No dia 11 de dezembro, chegou a 
R$5,07/US$.  

O maior otimismo irá se refletir nos fluxos de 
capitais para o país em novembro8. Segundo 
dados do IFF (Institute of International Finance), 
os investimentos em carteira em mercados 
emergentes cresceram de US$23,5 bilhões, em 
outubro, para US$76,5 bilhões, em novembro.  

Em dezembro, o Tesouro emitiu títulos no 
mercado internacional e captou US$2,5 bilhões. 
Note-se que, segundo o Tesouro, a demanda 
por títulos superou a oferta em mais de três 
vezes, o que ilustra o maior apetite ao risco de 
investidores. 

A taxa de câmbio deve continuar a apreciar-se até 
o fim do ano. Na média de dezembro, deve fechar 
em R$5,11/US$ e, na média de 2020, deve ficar 
em R$5,15/US$.

Gráfico 15 - Apreciação do real em novembro puxada por otimismo com vacinas
Taxa de câmbio diária 
Em R$/US$

Fonte: Banco Central do Brasil

8 Os dados do balanço de pagamentos de novembro serão divulgados pelo Banco Central após o fechamento desta edição.
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Gráfico 16 - Queda no preço dos manufaturados não é compensada por alta do volume exportado
Preço e volume das exportações brasileiras totais e por classe de produto
Variação entre os índices médios de janeiro-outubro/2019 e janeiro-outubro/2020 (%) 

Fonte: Fundação Estudos de Comércio Exterior (Funcex)

Importações mostram recuperação no 
segundo semestre 

No acumulado do ano até novembro, a balança 
comercial registrou superávit de US$51 bilhões, 
aumento de US$8,9 bilhões, frente ao mesmo 
período de 2019, segundo dados do Ministério da 
Economia. Note-se que o aumento do superávit 
é resultado de queda das importações (-13,6%), 
acompanhada de queda menor das exportações 
(-6,2%), considerando os valores em média diária. 
No período, as importações somaram US$141 
bilhões e as exportações somaram US$192 bilhões. 

A queda nas exportações é explicada pela 
queda nas vendas de produtos manufaturados. 

No acumulado do ano até novembro, o valor 
exportado de manufaturados, em US$, apresentou 
redução de 23,3%, na comparação com o mesmo 
período de 2019, considerando os valores em 
média diária. Já as exportações de produtos 
básicos e de semimanufaturados registraram altas 
de 3% e 2,7%, respectivamente, na mesma base 
de comparação. 

 Os preços de exportação de todas as categorias de 
produto apresentaram redução, contudo, no caso 
dos produtos básicos e dos semimanufaturados, 
a queda no preço foi mais que compensada pela 
alta do volume exportado. No caso dos produtos 
manufaturados, apesar da redução nos preços, o 
volume exportado caiu.  

 Preço         Volume
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As exportações de produtos manufaturados 
sofreram mais os efeitos da recessão global causado 
pela pandemia de Covid-19. No caso dos produtos 
básicos e semimanufaturados, as exportações 
brasileiras foram puxadas pela demanda da China, 
cuja economia se recuperou mais cedo que o 
verificado para a maioria dos países.  

Em relação às importações, verifica-se queda 
desde março de 2020, na comparação com 
igual período de 2019. No entanto, houve forte 
redução no ritmo de queda em novembro: a 
queda foi de -20%, em outubro, enquanto, em 
novembro, foi de apenas -2,6%, na comparação 

Gráfico 17 - Recuperação das importações reduz saldo comercial
Dados semanais de exportação e importação em média diária
Em milhões de US$

Fonte: Ministério da Economia

 Exportações         Importações         Saldo comercial

com o mesmo mês de 2019, considerando os 
valores em média diária. 

No segundo semestre, as importações começaram 
a se recuperar, seguindo a produção industrial. 
A recuperação da atividade econômica estimula 
a recuperação das importações, pois mais da 
metade delas são de bens intermediários (60%). 
No entanto, o crescimento das importações 
está sendo arrefecido pelo real depreciado, que 
encarece os produtos importados, e pela alta 
volatilidade da taxa de câmbio, que aumenta o 
risco com relação ao preço (em reais) que será 
efetivamente pago pelo produto. 
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No acumulado do ano até outubro, todas as 
categorias de bens registraram redução do 
volume importado e dos preços, frente a igual 
período de 2019. O volume importado de bens de 
consumo duráveis chegou a recuar 35%, o que foi 
acompanhado de redução de 5% dos preços. Os 
bens intermediários registraram queda de 9% do 
volume importado, acompanhada de redução de 
6% dos preços. Destaca-se ainda os combustíveis, 

Gráfico 18 - Em 2020, importações caem mais que exportações e superávit cresce 
Exportações, importações e saldo comercial acumulado no ano até novembro 
Em bilhões de US$

Fonte: Ministério da Economia

Forte redução do déficit em transações 
correntes em 2020 

As contas externas vêm melhorando desde março de 
2020, quando a economia sentiu os primeiros efeitos 
da pandemia. Na balança comercial, o superávit 
cresceu de US$35,6 bilhões, em março de 2020, para 
US$49,5 bilhões, em outubro de 2020, considerando o 
saldo acumulado em 12 meses. O superávit comercial 
está 17,8% maior que o registrado em outubro de 
2019 (US$42,1 bilhões). 

Na balança de serviços, o déficit caiu de US$33,9 
bilhões, em março de 2020, para US$22,9 bilhões, em 
outubro de 2020, considerando o saldo acumulado 
em 12 meses, redução de 32,5%. Em relação ao 

mesmo período de 2019, o déficit da balança de 
serviços está 35,7% menor.  
 
Destacam-se as fortes reduções no déficit de 
viagens e de transportes, que refletem as restrições 
à circulação para conter a pandemia (incluindo o 
fechamento de fronteiras) e seus efeitos negativos 
sobre a atividade econômica e o comércio 
internacional. Em alguma medida, a forte depreciação 
do real este ano também contribui para a redução do 
fluxo de viagens internacionais.  

 As despesas líquidas com viagens reduziram-se de 
US$10,5 bilhões, em março de 2020, para US$3,9 
bilhões, em outubro de 2020, considerando o saldo 
acumulado em 12 meses. As despesas líquidas de 

cuja queda nos preços superou a redução do volume 
importado (-19% contra -14%). 

Em 2020, o recuo das exportações deve ser de 6,2%, 
frente a 2019, para US$ 211,3 bilhões, enquanto as 
importações devem recuar 13,3%, para US$ 153,7 
bilhões. Com isso, a balança comercial será positiva 
em US$ 57,6 bilhões, o que representa aumento de 
US$ 9,6 bilhões frente a 2019. 
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transportes, por sua vez, reduziram-se de US$5,9 
bilhões para US$3,4 bilhões, na mesma base de 
comparação. Em relação ao mesmo período de 2019 
(acumulado em 12 meses até outubro de 2019), o 
déficit de viagens está 66,7% menor e o déficit de 
transportes está 42,6% menor. 

A conta de renda primária, por sua vez, registrou 
déficit de US$44,1 bilhões, em outubro de 2020, 
redução de 26,7% frente a março de 2020, 
considerando os valores acumulados em 12 meses. 
Em comparação com o mesmo período de 2019 
(acumulado em 12 meses até outubro de 2019), o 
déficit reduziu-se em 26,5%. 

As rendas primárias mostram fluxos de renda, 
associados ao processo produtivo, a ativos financeiros 
e a aluguéis de recursos naturais, entre residentes 
e não-residentes. Na redução do déficit da conta 
de renda primária, destaca-se a queda na remessa 
de lucros e dividendos para o exterior, que reflete 
a retração da atividade econômica em razão da 
pandemia. O déficit da conta de lucros e dividendos 
caiu de US$18 bilhões, em fevereiro de 2020, para 
US$10,7 bilhões, em outubro de 2020, considerando 

o saldo acumulado em 12 meses. Frente ao mesmo 
período de 2019 (acumulado em 12 meses até 
outubro de 2019), o déficit está 31% menor.  

O aumento do superávit comercial e as reduções do 
déficit da balança de serviços e do déficit da conta 
de rendas primárias têm levado à forte queda do 
déficit em transações correntes. No acumulado em 12 
meses até outubro, o déficit em transações correntes 
caiu para US$15,3 bilhões. Em março, o déficit em 
transações correntes era de US$56,3 bilhões (no 
acumulado em 12 meses até março). Em relação ao 
mesmo período de 2019 (acumulado em 12 meses até 
outubro de 2019), o déficit se reduziu em 70,5%. 

 Na conta financeira, a entrada líquida de 
investimento direto no país, que financia o déficit em 
transações correntes, também caiu como resultado 
da retração da economia mundial diante do choque 
da Covid-19. O investimento direto é o investimento 
no setor produtivo, que tem caráter de mais longo 
prazo. Os investimentos diretos no país eram de 
US$68,7 bilhões, em março de 2020, caindo para 
US$43,5 bilhões, em outubro, considerando o saldo 
acumulado em 12 meses, redução de 37%. Em 

Gráfico 19 - Déficit em transações correntes fecha o ano com forte queda 
Saldo em transações correntes, balança comercial e investimento direto 
Em bilhões de US$ 

Fonte: Banco Central do Brasil
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relação ao mesmo período de 2019 (acumulado em 
12 meses até outubro de 2019), o ingresso líquido de 
investimento direto no país é 42% menor. 

Apesar da queda no ingresso líquido de investimento 
direto no país, o resultado é suficiente para 
compensar o déficit em transações correntes, que 
apresentou redução maior no período. A necessidade 
de financiamento externo (NFE), calculada como a 
diferença entre o déficit em transações correntes 
e o investimento direto no País, mostra que o 
investimento direto no país ficou US$28,2 bilhões 
acima do déficit em transações correntes. Ou seja, 
não houve necessidade de financiamento. Esse 
resultado é melhor que o verificado em 2019, quando 
o investimento direto externo superou o déficit em 
transações correntes em US$18,5 bilhões. 

No acumulado em 12 meses até outubro, houve 
saídas líquidas de investimentos em carteira, de 
derivativos e de outros investimentos no montante 
de US$67,4 bilhões, acima dos ingressos líquidos de 
investimento direto (US$53,6 bilhões). Com isso, a 
conta capital e financeira registrou saída líquida de 
capitais de US$13,4 bilhões. Logo, o país liquidou 
ativos em reservas internacionais no valor de US$25,1 
bilhões para fechar o balanço de pagamentos 
(cobrindo o déficit em transações correntes e o déficit 
da conta capital e financeira, excluindo as reservas). 

Estima-se, para 2020, que o déficit em transações 
correntes fique em torno de US$8,5 bilhões, o que 
representa 0,7% do PIB projetado pela CNI.  
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Para 2021, há tanto fatores do lado externo como 
do lado interno que melhoram as perspectivas de 
investidores e resultarão em apreciação do real.  

Os avanços nas vacinas contra a Covid-19 
melhoraram as expectativas de crescimento para 
2021. À medida que a vacinação se difundir pelos 
países, a tendência é de normalização crescente 
das atividades econômicas e do comércio 
internacional. 

A eleição de Joe Biden nos Estados Unidos 
também melhorou as perspectivas para 
crescimento da economia mundial, que se 
baseiam nas expectativas de redução das 
tensões comerciais no mundo e de novos pacotes 
econômicos para estimular a economia. 

Portanto, o cenário de ampla liquidez e juros 
baixos deve se manter, o que, diante do aumento 
do apetite ao risco de investidores, aumenta 
a disponibilidade de recursos para países 
emergentes, como o Brasil.  

No cenário interno, a inflação deve se manter 
dentro da meta, o que irá permitir a manutenção 
dos juros em baixo patamar, o que contribui para a 
recuperação do setor produtivo. Ademais, espera-
se o retorno do comprometimento do governo 
com a melhora do resultado fiscal (veja mais 
sobre o tema na seção Política Fiscal). Portanto, 
as despesas devem ficar dentro do limite 
estabelecido pela regra do teto de gastos.  

A redução do risco associado ao resultado 
fiscal permite a manutenção dos juros baixos, 
sem reduzir o incentivo para o retorno de 
investidores para o País. Além de estimular 

Perspectivas 2021:  Compromisso com resultado fiscal trará alívio ao câmbio 

valorização adicional do câmbio, trará trégua à 
alta volatilidade do real. Com isso, projeta-se que 
a taxa de câmbio fique em torno de R$ 4,85/US$, 
na média de 2021, o que representa apreciação 
moderada frente a média esperada para 2020.  

Em relação às contas externas, espera-se que as 
importações voltem a crescer, como resultado 
da recuperação da demanda doméstica. As 
exportações também devem voltar a crescer, mas 
a um ritmo mais baixo que o das importações, 
considerando a base de comparação mais elevada. 
As exportações serão ajudadas pela recuperação 
da demanda externa, aliada à taxa de câmbio, que 
deve apresentar menor volatilidade e continuar em 
patamar mais depreciado (mesmo valorizando-se 
frente a 2020). Estima-se que o superávit comercial 
seja em torno de US$49 bilhões, com aumento das 
exportações de 7%, para US$226,1 bilhões, e das 
importações de 15%, para US$176,7 bilhões. 

O déficit em transações correntes deve voltar a 
crescer, como resultado da redução do superávit 
comercial e de crescimento baixo do déficit 
da balança de serviços e do déficit de rendas 
primárias, levando-se em conta a recuperação 
da economia mundial. Projeta-se que o déficit 
aumente para US$20,1 bilhões, o que representa 
1,7% do PIB, segundo o PIB estimado para 2021 
pela CNI. A situação das contas externas deve 
continuar confortável, pois espera-se aumento dos 
ingressos líquidos de investimento direto no país.  

Por último, deve-se salientar os riscos associados ao 
desenrolar das campanhas de vacinação no Brasil e 
no mundo. O atraso na imunização da população e 
dificuldades para controlar novas ondas de infecção 
pelo vírus podem piorar o cenário. 
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2018 2019 2020       
(projeção)

2021
(previsão)

ATIVIDADE ECONÔMICA
PIB
(variação anual) 1,8% 1,4% -4,3% 4,0%

PIB industrial
(variação anual) 0,7% 0,4% -3,5% 4,4%

Taxa de Desemprego
(média anual - % da PEA) 12,3% 11,9% 13,9% 14,6%

INFLAÇÃO
Inflação
(IPCA - variação anual) 3,75% 4,31% 4,28% 3,55%

TAXA DE JUROS
Taxa nominal de juros

(taxa média do ano) 6,6% 6,0% 2,9% 2,3%

(fim do ano) 6,5% 4,5% 2,0% 3,0%

Taxa real de juros
(taxa média anual e defl: IPCA) 2,8% 2,1% -0,4% -2,6%

CONTAS PÚBLICAS
Resultado primário
(% do PIB) -1,6% -0,9% -10,9% -2,5%

Resultado nominal
(% do PIB) -7,1% -5,9% -15,4% -6,6%

Dívida pública bruta
(% do PIB) 76,5% 75,8% 92,8% 92,6%

TAXA DE CÂMBIO
Taxa nominal de câmbio - R$/US$

(média de dezembro) 3,88 4,11 5,11 4,40

(média do ano) 3,66 3,95 5,15 4,85

SETOR EXTERNO
Exportações
(US$ bilhões) 239,3 225,4 211,3 226,1

Importações
(US$ bilhões) 181,2 177,3 153,7 176,7

Saldo comercial
(US$ bilhões) 58,0 48,0 57,6 49,4

Saldo em conta corrente
(US$ bilhões) -41,5 -50,7 -8,5 -20,1
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