
Pesquisa Macroeconômica

Brasil – Visão Macro

13 de setembro de 2021

Setembro de 2021

Mansueto Almeida
Chief Economist
mansueto.almeida@btgpactual.com
+55 11 3383-9856

Claudio Ferraz
Head – Brazil
claudio.ferraz@btgpactual.com 
+55 21 3262 9758

Bruno Balassiano
bruno.balassiano@btgpactual.com
+55 21 3383 9854

Bruno Delalibera
bruno.delalibera@btgpactual.com
+55 11 3383-7113

Bernardo Fernandes
bernardo.fernandes@btgpactual.com
+55 21 3262-9059

Iana Ferrão
iana.ferrao@btgpactual.com 
+55 11 3383-3453 

Fabio Serrano
fabio.serrano@btgpactual.com 
+55 11 3383-6400 



 

 

This report has been prepared by Banco BTG Pactual S.A. 

ANALYST CERTIFICATION AND REQUIRED DISCLOSURES BEGIN ON PAGE 13 

Pesquisa Macroeconômica
 

Brasil Visão Macro 
 

 

 

 

 

Resumo – Incertezas aumentam e tornam o cenário doméstico mais desafiador 

Mesmo com o resultado abaixo das expectativas para o PIB no 2º Tri, o carrego estatístico continua alto (4,9%) e a 
taxa de poupança ainda é elevada (20,9%). Assim, o 2S deve se beneficiar do elevado índice de poupança e, 
principalmente, de uma maior reabertura da economia em função da melhora do cenário pandêmico. No entanto, 
existem diversos riscos a serem monitorados ao longo do 2S que podem levar a um menor ritmo da atividade 
econômica. Dessa forma, mantemos o crescimento de 5,3% para 2021, mas com balanço de riscos negativo. Para 
2022, atualizamos a nossa projeção de 2,2% para 1,5%, em decorrência de uma política monetária mais restritiva. 

O cenário de inflação seguiu se deteriorando ao longo do mês, com surpresas na inflação corrente e aumento dos 
riscos à frente. A reabertura da economia tem resultado em aceleração ampla e disseminada da inflação de serviços, 
a qual não tem sido acompanhada de arrefecimento em bens industriais. As perspectivas desfavoráveis para os 
núcleos de inflação em 2021 são ampliadas pela piora no cenário de energia elétrica e de alimentos. Revisamos 
nossa projeção para o IPCA de 2021 de 7,6% para 8,6% e para 2022 de 3,9% para 4,1%. Reiteramos que o balanço de 
riscos segue altista para ambos os anos de 2021 e 2022. 

Apreciação cambial depende de dissipação dos riscos fiscais. Mantemos nossa projeção de taxa de câmbio de 
R$5,00/US$ no fim de 2021 e R$5,30/US$ no fim de 2022. Os fundamentos continuam apontando para um câmbio 
mais apreciado até o fim do ano. O resultado em transações correntes (déficit de US$2 bilhões em 2021) será o 
melhor desde 2007, o investimento direto segue em recuperação - totalizará US$50 bilhões no ano - e as rubricas 
que respondem a diferencial de juros tem apresentado fluxo robusto.  Contudo, a concretização de alguns dos riscos 
fiscais como, por exemplo, a prorrogação do auxílio emergencial por meio de crédito extraordinário ou a exclusão 
do novo programa social do teto de gastos impediria uma apreciação da moeda doméstica. 

Deterioração dos riscos fiscais ofusca melhora nas projeções das contas públicas. O roteiro do mês de julho se 
repetiu em agosto. Pelo lado das projeções fiscais, tivemos nova melhora na margem, puxada por uma revisão 
altista na projeção do deflator do PIB e surpresas positivas com o resultado dos governos regionais. Contudo, a 
redução do espaço dentro do teto de gastos e a ausência de uma solução para a questão dos precatórios continua 
contaminando a percepção do mercado. O desafio do governo segue sendo o de liderar a discussão de forma a 
minimizar os danos à credibilidade do teto de gastos. 

Selic terminal em 8,5%, por ora. Não descartamos a hipótese de que a evolução do cenário recente leve o Copom a 
optar por uma aceleração do ritmo de alta da taxa Selic em sua reunião de setembro. Afinal, a comunicação de 
agosto manteve o flanco aberto para esse curso de ação. No entanto, acreditamos que ao invés de tal estratégia, a 
melhor opção seria o comitê manter o ritmo de alta em 100 pontos-base e seguir nesse passo à frente. De fato, o 
ritmo atual já é bastante contundente e a taxa básica alcançará o campo restritivo em breve. Assim, os desafios 
sugerem uma taxa Selic terminal mais elevada. Em nosso cenário atualizado a taxa básica alcançaria 8% a.a. em 
dezembro e 8,5% no início de 2022. Mas, o risco é de uma taxa ainda mais elevada, com um aperto adicional sendo 
necessário no próximo ano. 
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Sumário Executivo - Mercados ainda sem direção à espera de Brasília 

No cenário fiscal, os dados de julho confirmaram o cenário de melhora esperada para 2021, ante expectativa do 

início do ano. O fato mais relevante do final de agosto foi o envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 

2022 ao Congresso Nacional, sinalizando um déficit primário de 0,5% do PIB e cumprimento do teto dos gastos. No 

entanto, o governo e sua base política continuam enfatizando o desejo de parcelar o pagamento dos precatórios e a 

busca por um espaço fiscal maior para aumentar o bolsa família, diferente do que está no PLOA 2022. Enquanto não 

estiver clara a solução para essas questões e o ambiente político seguir conturbado, vamos continuar com excesso de 

volatilidade no preço dos ativos, juros longos muito acima do que seria esperado com a melhora fiscal recente e 

manutenção do teto de gastos, e um mercado sem direção clara de recuperação no curto prazo. 

Em relação à atividade econômica, a grande surpresa no início de setembro para os mercados foi a redução de 0,1% 

do PIB no 2TRI de 2021 em relação ao 1TRI, quando o consenso era um crescimento de 0,2%. Vale destacar que essa 

frustração não mudou o nosso crescimento esperado para o ano de 5,3%. A frustração recente do PIB decorreu muito 

mais de uma queda acima do esperado da produção agropecuária ligada a questões climáticas, quebra de safra, do 

que frustração com dados da indústria e serviços que vieram em linha com o que era esperado.   

O que preocupa muito mais foi a forte queda de 1,3% da produção industrial de julho, quase o dobro da expectativa 

do mercado de queda de 0,7%, com forte contribuição do setor de bebidas, automotivo e fabricação de produtos 

alimentícios. No entanto, a recuperação do emprego já em curso, aumento no índice de confiança empresarial da 

FGV, que em agosto atingiu o maior nível desde junho de 2013, e controle da pandemia favorecem uma recuperação 

da atividade no 2S21, sendo que o crescimento da indústria vai depender da normalização das cadeias produtivas.  

Os dados de vacinação, contaminação e mortes ligadas à COVID-19 vem mostrando forte tendência de melhora e, 

até o momento, o avanço da variante Delta no Brasil não mudou essa tendência. Na primeira semana deste mês, 

vacinamos cerca de 1,7 milhão de pessoas por dia e os números de novos casos e mortes, no início de setembro, 

estão próximos aos de novembro do ano passado, mês de menor número de novos casos e mortes desde o pico da 

primeira onda, em 2020. Esse maior controle da pandemia deve ajudar na recuperação do setor de serviços e 

reforçar a recuperação do mercado de trabalho no 2S21.  

Em relação ao cenário cambial, os fundamentos continuam positivos. O investimento direto externo deve alcançar 

US$50 bilhões, em 2021, ante US$45 bilhões no ano passado e teremos o melhor saldo de conta corrente desde 

2007. Adicionalmente, houve um aumento na captação de empresas brasileiras no mercado externo. Apesar dessa 

dinâmica positiva, o excesso de ruído político e riscos de mudança na regra do teto de gastos têm evitado uma 

apreciação mais forte do Real no curto prazo.  

Por fim, mas não menos importante, o cenário de inflação continua muito desafiador. Estimamos que o IPCA de 12 

meses até setembro alcance 10,1%, com a inflação fechando o ano em 8,6%, já incorporando nesses números o 

reajuste de 52% da bandeira vermelha 2. Em 2022, esperamos que a inflação (IPCA) atinja 4,1%, acima da meta de 

3,5% mesmo com o nosso cenário de taxa de juros terminal em 8,5%. O balanço de riscos para 2022 segue altista, 

com incertezas relacionadas aos cenários fiscal e energético podendo resultar em trajetória mais elevada para a 

inflação que o nosso cenário base. Qualquer piora adicional para o próximo ano pode levar a algum aperto adicional 

da taxa Selic em 2022 e um crescimento inferior a 1,5% estimado para o próximo ano. 

Mansueto Almeida 
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Atividade Econômica - Atividade desacelera, mas expectativa de crescimento continua 
acima de 5% 

O PIB do 2T teve queda de 0,1% t/t (a.s.), surpreendendo negativamente pois esperávamos uma expansão da 

atividade econômica em relação ao trimestre anterior. A principal diferença esteve relacionada a problemas de 

oferta por conta de questões climáticas (geadas e a crise hídrica) que levou a uma queda da agropecuária (-2,8% t/t) 

maior do que tínhamos previsto (-0,7% t/t). No entanto, o setor de serviços apresentou crescimento de 0,7% t/t, 

reflexo da maior reabertura da economia no 2T. Mesmo com o resultado abaixo das expectativas para o PIB, o 

carrego estatístico continua alto (4,87%) e a taxa de poupança ainda é elevada (20,9%). Dessa forma, o 2S deve se 

beneficiar do elevado índice de poupança e de uma maior reabertura da economia em função da melhora do 

cenário pandêmico.  

Estimamos crescimento de 0,5% t/t (a.s.) para o 3T. A forte redução da média móvel de mortes por COVID e dados 

mais recentes de agosto do índice de confiança empresarial apurado pela FGV sugerem que a atividade econômica 

deve apresentar crescimento ao longo do 3T. O índice de confiança empresarial, por exemplo, teve a quinta alta 

consecutiva e atingiu o maior nível desde junho de 2013. Embora o avanço da variante Delta ainda traga 

preocupações, o número de casos e de internações continua se reduzindo, sugerindo que a média móvel de mortes 

deve seguir a tendência de queda nas próximas semanas enquanto a vacinação avança. Estimamos que no final de 

setembro 78% e 44% da população total esteja vacinada com 1ª e 2ª dose, respectivamente. Com respeito aos 

dados setoriais, apesar da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de julho ter apresentado queda de 1,3% m/m (a.s.), 

vindo abaixo das expectativas, a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) apresentou crescimento, surpreendendo 

positivamente (apesar da abertura heterogênea) e indicando que a demanda ainda permanece aquecida. Além 

disso, de acordo com a PMS, o carrego estatístico do setor de serviços para o 3T é de +1,7% t/t (a.s.) e para o IBC-Br 

é +0,6% t/t (a.s.). Dessa forma, estimamos um crescimento de 0,5% t/t (a.s.) para o 3T (+5% a/a). 

O expressivo crescimento de serviços corrobora o nosso argumento de que a atividade ao longo do segundo 

semestre ainda pode apresentar bons resultados conforme a vacinação avance e o cenário pandêmico melhore. 

Dessa forma, o principal motor do crescimento para o restante do ano será o setor de serviços, com uma 

recuperação mais acelerada para o mercado de trabalho. De fato, o mercado de trabalho está apresentando uma 

recuperação mais rápida do que foi observado em crises passadas. Por exemplo, de acordo com dados do CAGED, 

após a crise de 2015 e 2016, o saldo acumulado de empregos entre jan/2017 e jan/2019 foi de ~330 mil. Embora a 

metodologia tenha mudado (novas categorias foram incluídas), os novos números do CAGED são significativos. De 

mar/2020 a jul/2021 o saldo acumulado foi de ~1,9MM, enquanto de jan/2021 a jul/2021 o saldo acumulado foi de 

1,87MM de novos empregos. Recentemente, os dados da PNAD também sugerem recuperação mais acelerada que 

em outras crises. De acordo com os dados mensalizados, utilizando a metodologia do Banco Central, entre jan/2017 

e jan/2019 foram criadas 2,6MM novas ocupações. Já na crise atual, embora a PNAD não estivesse mostrando 

recuperação expressiva até abril, entre maio e junho foram criadas 3,1MM de novas ocupações. 

Mantemos crescimento de 5,3% para 2021, mas com balanço de riscos negativo. No quarto trimestre o nosso 

cenário considera maior reabertura da economia, com grande parte da população já vacinada. No entanto, existem 

riscos a serem monitorados. Nas últimas semanas, o cenário hídrico piorou, elevando a probabilidade de haver 

racionamento no último trimestre deste ano. Segundo estimativas da consultoria PSR, considerando um cenário 

mais pessimista em que as ações governamentais não surtam efeitos e considerando um menor nível de 

transmissão de energia elétrica da região norte e nordeste para a região sudeste, poderia haver racionamento de 

5% de energia entre setembro e novembro com probabilidade de 20%. Além disso, restrições do lado da oferta 

somadas ao baixo nível de estoques podem prejudicar a recuperação da economia no 2S21. Por fim, aumentou a 

incerteza do mercado quanto ao comprometimento do governo com as regras fiscais, ou seja, seu 

comprometimento com o teto de gastos, elevando o risco país e prejudicando o cenário prospectivo da atividade 

econômica através dos efeitos negativos sobre as expectativas, a taxa de câmbio e a curva de juros. Assim, 

mantemos nosso crescimento de 5,3% para 2021, mas com um balanço de riscos negativo. 

Para 2022, nossas projeções apontam para um crescimento de 1,5%, versus uma projeção de 2,2% anteriormente. 

Recentemente, a curva de juros de longo prazo aumentou aproximadamente 2 p.p. devido ao aumento dos riscos 

associados ao lado fiscal a aos efeitos das incertezas políticas. A probabilidade de uma mudança de rumo na política 

econômica traz pressões negativas ao elevar os prêmios de riscos do país por uma possível reversão dos diversos 
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avanços que foram alcançados nos últimos anos através das reformas. Destacamos também que o crescimento de 

2022 tem como desafio um provável carrego estatístico bem mais baixo (+0,6%) e, além disso, efeitos defasados de 

política monetária mais contracionista. Uma outra pressão negativa é a combinação de um menor nível de estímulos 

globais somados aos efeitos econômicos do avanço da variante Delta, que já está afetando as projeções de 

crescimento para países asiáticos e é um grande risco devido ao lento avanço da vacinação ao redor do mundo. Por 

outro lado, com o progresso da vacinação no Brasil, a economia ainda estará em um ciclo econômico positivo e não 

podemos descartar uma reação mais forte no início de 2022, ainda devido aos impactos da reabertura definitiva 

pós-pandemia. Dessa forma, esperamos crescimento de 1,5% para 2022, mas caso alguns riscos se concretizem e a 

taxa de juros básica caminhe para 9-10% no início de 2022, a projeção de crescimento seria mais próxima de 1%. 

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 - Cenário corrente seguiu se deteriorando e vemos maiores riscos à frente 

O cenário de inflação seguiu se deteriorando ao longo do mês, com surpresas na inflação corrente e aumentos 

dos riscos à frente. A reabertura do setor de serviços em meio ao processo de recuperação econômica tem 

resultado em aceleração ampla e disseminada da inflação de serviços. No entanto, essa aceleração não tem sido 

acompanhada de arrefecimento em bens industriais, como era esperado há alguns meses. A inflação para o 

segmento não dá quaisquer sinais de desaceleração e, na realidade, acelerou em julho/agosto. A disseminação da 

alta de preços de industriais segue elevada e as últimas sondagens de opinião para a indústria apontam uma 

intensificação de restrições de oferta na margem. As perspectivas desfavoráveis para os núcleos de inflação em 

2021 são ampliadas pela piora no cenário de energia elétrica (devido à revisão no valor da bandeira vermelha 2) e 

alimentos. A prazos mais longos, aumento das expectativas de inflação, incerteza fiscal e risco de racionamento de 

energia elétrica implicam em uma forte assimetria de riscos para cima. 

As perspectivas para a inflação de alimentos seguem desfavoráveis. Ao longo do último mês, a pressão sobre a 

inflação de alimentos aumentou, refletindo os impactos das fortes geadas observadas em julho e agosto sobre os 

preços de itens in natura. O segmento acelerou de forma expressiva e nossas coletas de preços no atacado indicam 

que o aumento de preços de hortifruti ainda está em andamento. As perspectivas para alimentos in natura são 

desfavoráveis para o resto do ano: área plantada reduzida, aumento no custo de insumos, clima desfavorável e 

aumento na demanda de bares e restaurantes devem manter a inflação pressionada para o segmento durante o 

restante do ano. A pressão sobre alimentos não se restringe a in natura: a inflação segue alta para processados e 

algumas proteínas (devido à alta dos preços de commodities agrícolas). Ainda assim, alguns riscos baixistas também 

ficaram evidentes: preços de commodities têm caído na margem, melhorando as perspectivas para proteínas à 

frente. Mas mais importante, a ocorrência de dois casos de vaca louca levou a uma suspensão temporária das 

exportações de carne bovina. A demanda internacional forte tem sido um dos principais vetores altistas para a 

inflação de carne bovina e a suspensão de exportações deve resultar em quedas de preço no curto prazo – preços 

para o boi gordo já recuaram desde que a notícia foi veiculada. À frente, a oferta de bois para abate segue restrita e 

a perspectiva para inflação de carne dependerá da retomada ou não das exportações. 
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Inflação alta para bens industriais irá persistir a médio prazo. O segmento voltou a acelerar nos últimos 2 meses e, 

apesar do destaque para bens duráveis, a pressão é ampla e disseminada entre o segmento. Sondagens de opinião 

para a indústria demostram renovação das preocupações com falta de estoques uma vez que a disseminação da 

variante delta vem causando novas dificuldades para a cadeias de produção globais. Dessa forma, restrições de 

oferta não devem arrefecer no curto prazo. Ao mesmo tempo, a inflação no atacado para a indústria de 

transformação segue persistentemente elevada (ainda que em nível mais baixo se comparada às leituras do 1º 

semestre), indicando que o processo de repasse de custos para o consumidor ainda não se encerrou. Dessa forma, a 

inflação de bens industriais deve se manter elevada e persistir em 2022, levando-nos a revisar para cima nossas 

projeções para ambos os anos.  

A reabertura econômica tem resultado em pressões elevadas sobre a inflação de serviços. A inflação de serviços 

acelerou de forma significativa desde que a reabertura do setor ganhou momento, com pressões disseminadas por 

todo o segmento. A aceleração não é por si inesperada, mas a intensidade é maior do que antevimos, resultando em 

revisões altistas para o nosso cenário de inflação. Mas a despeito de leituras mais elevadas para serviços em julho e 

agosto, nossa visão de longo prazo para o segmento não mudou: acreditamos que parte significativa da pressão 

sobre serviços é temporária, resultante do processo de reabertura econômica e repasse de custos acumulados. 

Preços elevados para alimentos, combustíveis e energia elétrica implicam que praticamente qualquer 

estabelecimento que reabra terá de repassar custos aos consumidores, mesmo no segmento de serviços. A duração 

e intensidade dessa pressão de reabertura são incertas, mas acreditamos que a inflação de serviços subjacente irá 

desacelerar em 2022. Mesmo com a recuperação do emprego esperada para os próximos meses, o mercado de 

trabalho deve permanecer desaquecido, refletido em uma elevada taxa de desemprego. Essa pressão baixista 

ocorre pelo aumento de endividamento das famílias e pela postura contracionista da política monetária ao longo do 

ano que vem. Ainda assim, há uma assimetria altista para o balanço de riscos para o segmento associada a 

incertezas fiscais/políticas e expectativas de inflação crescentes. 

O balanço de riscos segue altista e piorou na margem. Ainda que esperemos uma desaceleração da inflação em 

2022, riscos altistas cresceram desde a divulgação do nosso último cenário. Nossa premissa atual é de que, à medida 

em que o auxílio emergencial seja encerrado, as transferências diretas de renda irão cair em 2022, não sendo 

compensadas pelo aumento modesto no bolsa família que é possível dentro do atual espaço no teto de gastos 

esperado para o próximo ano. Esse cenário assume que o teto de gastos será respeitado, o principal temor por trás 

das revisões recentes nas projeções de inflação de mercado. No entanto, caso haja uma expansão mais robusta de 

transferências (seja via bolsa família ou novo auxílio emergencial), nossa expectativa de inflação para 2022 seria 

revisada para cima refletindo um cenário de demanda mais forte e uma taxa de câmbio mais depreciada. Mas os 

riscos para 2022 vão além de incertezas políticas/fiscais. Há preocupação com a crescente possibilidade de a atual 

crise hídrica resultar em racionamento de energia elétrica, o que elevaria a trajetória da inflação, principalmente 

caso o setor industrial seja afetado. Esses fatores ainda podem resultar em revisões altistas em nossa projeção de 

inflação para 2022. 

Revisamos nossa projeção para o IPCA de 2021 e 2022 de 7,6% para 8,6% e de 3,9% para 4,1%, respectivamente. A 

revisão em 2021 foi ampla, afetando todos os principais segmentos: alimentação no domicílio, bens industriais, 

serviços e administrados (em especial energia elétrica, devido ao reajuste da bandeira vermelha 2). As revisões no 

segmento livre resultam de surpresas na inflação de curto prazo e piora nas perspectivas para oferta de alimentos e 

bens industriais. Em administrados, o destaque é a revisão em energia elétrica, que reflete nova alta na tarifa da 

bandeira vermelha 2, muito acima do que era esperado. Já a projeção para 2022 foi puxada principalmente por 

revisões no cenário de bens industriais e, em menor medida, serviços. Revisões nesses segmentos mais que 

compensaram a pressão baixista resultante de bandeira tarifária de energia elétrica mais cara. Reiteramos que 

incerteza política/fiscal e riscos associados ao cenário climático e de energia elétrica significam que o balanço de 

riscos segue altista para ambos os anos de 2021 e 2022. 
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Gráfico 3: IPCA, sazonalidade, média das medidas de núcleo (m/m %) 

 

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

 

 

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

 

Setor Externo - Apreciação cambial depende de dissipação dos riscos fiscais   

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

riscos altistas permanecem. No último mês, a taxa de câmbio média depreciou 2% ante julho – chegou a alcançar 

R$5,42/US$ no dia 19 e fechou agosto em R$5,15/US$. A depreciação do Real decorreu, principalmente, da 

percepção de maior risco fiscal doméstico. Mantemos nossa expectativa de apreciação do Real até o fim do ano, 

frente ao patamar atual, uma vez que os fundamentos da taxa de câmbio não se alteraram de forma significativa no 

último mês. Com a dissipação de parte dos riscos fiscais, a taxa de câmbio tende a se aproximar do patamar 

sugerido por seus fundamentos – que apontam para um nível até ligeiramente mais apreciado do que os 

R$5,00/US$ que projetamos. A concretização de alguns dos riscos fiscais como, por exemplo, o uso de um fundo 

com recursos de ativos da União para o pagamento de um bônus social, prorrogação do auxílio emergencial por 

meio de crédito extraordinário para o próximo ano ou exclusão do novo programa social do teto de gastos impediria 

essa apreciação – é o principal risco para o nosso cenário de câmbio. Outro risco é uma desaceleração mais 

expressiva da economia chinesa, que tenderia a reduzir de forma significativa os preços das commodities no 

mercado internacional. 

Para 2022, mantemos nossa projeção de taxa de câmbio de R$5,30/US$ (de R$5,10/US$). A depreciação do Real 

frente o patamar de 2021 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 aos preços dos ativos brasileiros. 

Revisamos ligeiramente o saldo em transações correntes - para um déficit de US$2 bilhões em 2021. A revisão 

(ante projeção anterior de superávit de US$2 bilhões) decorre, sobretudo, de ligeira redução na nossa projeção de 

saldo comercial, por conta da redução do preço do minério de ferro no mercado internacional e de remessas de 

lucros e dividendos modestamente mais fortes na margem. Não há alteração significativa do cenário - os dados 

recentes são compatíveis com nosso cenário de melhora substancial das transações correntes (TC) em 2021 na 

comparação com o ano anterior, quando o saldo foi deficitário em US$26 bilhões (1,8% do PIB). No acumulado no 

ano até julho, o resultado em TC (déficit de US$8 bilhões) foi o melhor para o período desde 2007. As exportações 

seguem bastante robustas, as despesas com serviços permanecem em níveis muito baixos (próximos ao de 2020) e 

os gastos com rendas se situam ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia. Para 2022, mantemos nossa projeção 

de déficit em TC de US$18 bilhões (1,0% do PIB). A piora das TC frente a 2021 decorrerá principalmente do 

arrefecimento dos preços das commodities no mercado internacional e da continuidade de recuperação da 

atividade doméstica. 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 investimento estrangeiro 

direto (IDP) acelerou para US$6,1 bilhões em julho, após dois meses de fluxo mais modesto. Os dados parciais de 

agosto também apontam para continuidade de recuperação gradual desses investimentos ao longo dos próximos 
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meses. No acumulado em 12 meses até julho, o IDP aumentou para U$47,5 bilhões (3,0% do PIB) – compatível com 

nossa projeção de US$50 bilhões no ano (vs. US$45 bilhões em 2020). Destaque para o aumento do reinvestimento 

de lucros no País – modalidade que diminuiu de forma expressiva em 2020. Ao mesmo tempo, os investimentos 

estrangeiros em carteira, que fecharam o 1S21 com o maior saldo para o período desde 2015 (US$20,5 bilhões) 

desaceleraram na margem (julho e agosto). Essa desaceleração provavelmente decorreu da percepção de maior 

risco fiscal.  

Investimentos brasileiros no exterior alcançam maior patamar da série histórica em 2021. Os investimentos 

brasileiros no exterior (investimento direto e em carteira) totalizaram US$31,5 bilhões de janeiro a julho deste ano, 

muito superior ao dos anos anteriores (gráfico 7). O crescimento frente aos anos pré-pandemia foi mais significativo 

nos investimentos em carteira, em particular em fundos de investimento no exterior. Esse aumento expressivo 

provavelmente é explicado por: (i) recuperação mais célere da atividade global, em particular dos EUA; e (ii) juros 

domésticos em patamar (ainda) historicamente baixo. Uma mudança nas regras de aplicação de recursos dos 

Fundos de Pensão brasileiros no exterior em novembro de 2017 contribuiu para que a combinação de dinamismo da 

atividade global e juros domésticos em baixo patamar levassem a aumento expressivo dos investimentos desses 

Fundos no exterior. O maior investimento estrangeiro no País mais do que compensou o forte crescimento dos 

investimentos brasileiros no exterior. Assim, o fluxo de dólares para o País foi robusto no ano. Uma deterioração do 

cenário fiscal pode reverter o cenário de fluxo positivo de dólares para o País nos próximos meses e comprometer 

nosso cenário de apreciação da taxa de câmbio. 
 

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 20 de agosto. 

 

Gráfico 7: Investimento brasileiro no exterior (US$ bi) - acumulado no ano até julho 

 
Fonte: Banco Central e BTG Pactual. 
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Contas Fiscais - Deterioração dos riscos ofusca melhora nas projeções 

Projeções seguem melhorando. Novamente os dados correntes trouxeram surpresas positivas na margem. 

Revisamos a nossa projeção para o déficit primário do governo consolidado em 2021 de -R$128,4 para -R$92,8 

bilhões (-1,1% do PIB), refletindo (i) uma projeção mais alta para o PIB nominal deste ano e (ii) uma nova revisão 

altista para o superávit primário dos governos regionais, fatores que mais do que compensaram a elevação na nossa 

projeção para a taxa de juro.   

Por conta de uma expectativa mais alta para o deflator, elevamos nossa projeção para o PIB nominal deste ano de 

15,5% para 16,4%. Dessa forma, reduzimos nossa projeção para o déficit primário do governo central de -R$167,9 

para -R$152,1 bilhões. No mesmo sentido, o resultado primário dos governos regionais segue bastante robusto e em 

agosto será reforçado pela primeira parcela da concessão da Cedae. Atualizamos nossa projeção para o superávit 

dos governos subnacionais de R$35,0 para R$55,0 bilhões.  

Refletindo as mudanças acima, nossa projeção para a dívida bruta deste ano recuou de 81,8% para 80,8% do PIB. 

Para 2022, nossa projeção passou de 82,2% para 81,5% do PIB.  

Balanço de riscos. Contudo, a deterioração do balanço de riscos segue ofuscando as projeções fiscais mais positivas 

para 2021 e para os próximos anos. Com a elevação da projeção de inflação para 2021, o espaço para novos gastos 

dentro do teto em 2022 se encontra em aproximadamente R$12,0 bilhões. Esse espaço comportaria um reajuste 

para o novo Bolsa Família (PBF) de apenas 30%, com uma expansão do número de famílias beneficiadas de 14,5 para 

16,0 milhões, inferior ao valor sinalizado pelo Ministério da Cidadania – 50% de reajuste para 16,0 milhões de 

famílias.  

Adicionalmente, a projeção acima pressupõe que o governo conseguirá reduzir os gastos com precatórios dos 

R$89,0 bilhões orçados para 2022 para R$57,4 bilhões, valor projetado anteriormente. Contudo, ao longo do mês de 

agosto pouco se avançou na direção de uma solução concreta para o forte crescimento dos precatórios em 2022. A 

PEC dos Precatórios, sugestão do governo para o tema, prevê uma regra de parcelamento para a rubrica, e a criação 

de um fundo para o pagamento adiantado dessas parcelas fora do teto. Contudo, a proposta foi mal recebida pelos 

agentes financeiros, já que a finalidade desse fundo pode ser alterada ao longo da tramitação no Congresso, 

criando-se um mecanismo institucionalizado para se burlar o teto.  

Com um orçamento bastante apertado e comprometido com gastos obrigatórios, o pagamento de todos os 

precatórios dentro do teto só seria possível com o abandono do plano de reformulação do PBF e um corte de 

aproximadamente R$19,0 bilhões nos gastos sujeitos ao teto. Esse rearranjo orçamentário seria possível caso as 

emendas do relator para o próximo ano fossem abandonadas, o que nos parece pouco provável.  

Assim, a solução para o imbróglio orçamentário de 2022 possivelmente implicará em alguma deterioração do atual 

arcabouço fiscal brasileiro, seja por conta do parcelamento dos gastos com precatórios, seja pela exclusão de 

alguma despesa de dentro dos limites do teto de gastos. O desafio do governo segue sendo o de liderar a discussão 

de forma a minimizar os danos à credibilidade do teto de gastos. 

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

 

Tabela 2: Bolsa Família - Custo adicional (R$ bi) 

 

 

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

2021 2022 Δ

Transferências por repartição de receita (A) 338 365 27

Despesa total (B) 1,634 1,631 -3

Previdência (ex-precatório) 682 758 77

Pessoal (ex-precatório) 319 326 6

Abono e Seguro Desemprego 51 64 13

LOAS (ex-precatório) 66 74 8

Precatórios 55 57 2

Bolsa Família 36 36 0

Outras obrigatórias 314 199 -116

Descricionárias (mínimo) 111 118 7

Despesas não incluidas no teto (C) 502 398 -104

Desepsas sujeitas ao teto (D=A+B-C) 1,470 1,598 129
\

Teto (E) 1,486 1,610 124

Excesso (-)/Folga (+) (F=E-D) 16 12 -
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Política Monetária - Um ciclo mais longo 

Outro ajuste de mesma magnitude? Não descartamos a hipótese de que a evolução recente do cenário local leve o 

Copom a optar por uma aceleração do ritmo de alta da taxa Selic em sua reunião de setembro. Afinal, a 

comunicação de agosto manteve o flanco aberto para esse curso de ação, enfatizando que seus passos futuros 

poderiam ser ajustados. No entanto, acreditamos que ao invés de tal estratégia, a melhor opção seria o comitê 

manter o ritmo de alta em 100 pontos-base e seguir com ajustes de mesma magnitude à frente. De fato, na reunião 

de agosto o comitê informou seu objetivo de elevar a taxa de juros a um patamar acima do neutro. Mas, julgamos o 

passo atual já bastante contundente, permitindo que a taxa básica alcance o campo restritivo em breve. A nosso 

ver, uma aceleração de ritmo envolveria, assim, uma mudança de percepção importante do orçamento total 

pretendido e não vimos sinal evidente disso na comunicação desde a última reunião. Por fim, caso a estratégia de 

aceleração seja adotada, entendemos que uma elevação de 125 pontos-base seria provável, como uma solução de 

compromisso entre aqueles no comitê que eventualmente ponderem pela manutenção do ritmo e aqueles que 

prefiram uma decisão mais robusta.   

Comunicação desde a última reunião. Fazer o que for preciso. O Presidente do Banco Central Roberto Campos se 

manifestou diversas vezes desde a última reunião. Campos tem reafirmado que vai fazer “o que for preciso” para 

fazer a inflação convergir à meta. Mas um dos destaques foi a visão sobre o cenário fiscal, sugerindo que o BC está 

olhando através do ruído de curto prazo. Campos enfatizou a melhora “do pano de fundo fiscal”, ressaltando que as 

estimativas de dívida e primário em 2022 estão bem próximas daquelas de antes da pandemia. Além disso, tem 

afirmado que as ações que serão tomadas do ponto de vista orçamentário respeitarão a responsabilidade fiscal. Por 

outro lado, o discurso sobre a inflação tem passado uma mensagem conservadora. Apesar de reconhecer a queda 

de algumas comodities, Campos nota que as surpresas inflacionárias têm vindo acima das expectativas em várias 

partes do mundo e existe um movimento de reprecificação da inflação para frente. Campos segue também atento à 

inflação de serviços e aos núcleos. Na questão de gargalos globais, disse que estes têm piorado, o que não era 

esperado. E mostra preocupação com a crise hídrica.  

Alguns sinais menos favoráveis do lado da atividade. Em sua comunicação de agosto, o comitê observou que os 

indicadores recentes sobre o ritmo da economia não ensejavam mudança relevante para o cenário prospectivo. 

Com a divulgação do PIB do 2º tri, que veio abaixo do esperado pelo mercado (ver detalhes na seção de atividade), o 

Presidente Campos Neto, destacou que o resultado veio “mais ou menos em linha com o cenário do BC”, lembrando 

que o Copom “já tinha projeção de crescimento um pouco abaixo do mercado”. Campos também disse esperar 

possíveis revisões baixistas das projeções do ano corrente. Com isso, apesar da projeção ainda abaixo do consenso, 

o comitê não parece a ponto de fazer grande revisão de sua projeção mais recente para 2021 (4,6%). De toda forma, 

com um “carry-over” estatístico de 4,9% e o desempenho ainda forte de alguns fundamentos na margem (crédito e 

emprego), além da recuperação da mobilidade, parece provável que o 2º semestre mostre um desempenho 

positivo, colocando algum risco positivo para a projeção oficial do BC. Dito isso, os riscos advindos do aumento de 

incerteza doméstica, a continuidade do quadro de escassez de insumos industriais, a piora do quadro hídrico e o 

aperto da política monetária impõe desafios às projeções muito favoráveis para esse ano e, em particular, riscos 

crescentemente baixistas para 2022. 

Um quadro ainda (bem) preocupante na inflação. A despeito do desapontamento com o desempenho da economia 

no 2º trimestre, as pressões do lado da inflação não deram sinais de arrefecimento no período (ver detalhes na 

seção de inflação). O comitê tem reconhecido essa deterioração, com a surpresa no componente subjacente da 

inflação de serviços e na continuidade da pressão sobre bens industriais, causando elevação dos núcleos. Além 

disso, nossas últimas estimativas indicam que as projeções de curto prazo do BC no último Relatório de Inflação 

subestimaram a inflação em ~100 pontos-base no período junho-agosto. De qualquer forma, no tema da divergência 

da projeção (mais baixa) do BC para o IPCA de 2022 versus a projeção (mais alta) do mercado, o BC ainda parece 

continuar marcando uma posição mais otimista. De fato, o Presidente Campo Neto tem afirmado que vai explorar 

isso no próximo Relatório de Inflação, diante de sua projeção da evolução do hiato na economia. Além disso, tem 

notado que o índice de descolamento vis-à-vis à meta quando a Selic estava em 2% a.a. era duas vezes maior do que 

o descolamento agora. Porém, diante do noticiário de incertezas fiscais recentes, o balanço de riscos deve continuar 

com assimetria para cima, indicando uma Selic terminal acima do cenário básico na próxima reunião.  
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100 pontos-base, mas um ciclo mais longo. Esperamos, por ora, que o Copom eleve a taxa Selic em 100 pontos-

base em sua reunião de setembro para 6,25% a.a. Em sua comunicação de agosto o comitê afirmou que antevia 

outro ajuste de mesma magnitude à frente e não vimos sinal diferente disso na comunicação desde então. 

Reconhecemos, entretanto, que aumentou o risco de aceleração do ritmo já que o comitê notou em sua 

comunicação de agosto que seus passos futuros poderiam ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de 

inflação. De todo modo, o ritmo atual permite que o comitê leve a taxa básica para o campo restritivo em breve. O 

BC também parece atento aos sinais recentes de perda de impulso externo, à evolução mais moderada das 

commodities e aos sinais de revisão do crescimento doméstico, principalmente para 2022. Além disso, apesar de 

reconhecer a deterioração do cenário fiscal, tem reafirmado a percepção de que as decisões que serão tomadas do 

ponto de vista orçamentário respeitarão a responsabilidade fiscal. De toda forma, há plena consciência de que 

temos um processo inflacionário desafiador, com novos choques se manifestando (crise hídrica), grande incerteza a 

respeito dos efeitos do processo de reabertura, além de balanço de riscos ainda assimétrico por conta do cenário 

fiscal. Assim, no quadro atual, esperamos que o comitê mantenha o ritmo de elevação da Selic em setembro, mas 

repita o mesmo passo na reunião subsequente de outubro, desacelerando apenas em dezembro. Assim, a taxa Selic 

alcançaria 8% a.a. este ano, com uma alta final de 50 pontos base em fevereiro. O risco é de uma taxa terminal mais 

elevada, especialmente diante do processo orçamentário de 2022 e de incertezas domésticas, dificultando a 

desaceleração do ritmo no final do ano e levando a algum aperto adicional no início do próximo. 

 

Covid-19 e Vacinação - Melhora doméstica continua  

Dados pandêmicos definitivamente melhorando. Em agosto, o Brasil registrou o menor número de casos e óbitos 

acumulados para um mês em 2021, e entrou em setembro com o número diário de novos casos e óbitos 

continuando sua tendência de queda, atingindo patamares próximos a nov/20. Essa melhora consistente também 

foi observada nos números de internações. A taxa média de ocupação dos leitos de UTI no país nunca foi tão baixa, 

desde o início de sua medição (jul/20). A vacinação começou devagar, mas em junho/julho os problemas de oferta e 

demanda foram equacionados, e a média móvel de doses aplicadas saltou para 1,3MM/dia. Em agosto, o Ministério 

da Saúde recebeu e distribuiu aos estados um número recorde de vacinas. A nível municipal, o público-alvo atingiu 

as faixas etárias mais jovens (e mais populosas), permitindo que a campanha de imunização ganhasse impulso 

novamente e atingisse ~1.9MM de doses aplicadas por dia. Até agora, ~143MM de pessoas já receberam pelo 

menos uma dose, das quais ~73MM foram totalmente imunizadas (com 2 doses ou dose única), correspondendo a 

aproximadamente 67% e 34% da população total do país, respectivamente (ou ~89% e ~46% dos maiores de 18 

anos). 

Enquanto isso, a Delta atingiu o mundo. Entre junho e agosto, o número de novas infecções diárias em todo o 

mundo aumentou ~84% (de 359 mil para 661 mil na média semanal), impulsionado pela disseminação da variante 

Delta, mais contagiosa. No entanto, nas últimas semanas, os casos têm diminuído (para 554 mil agora), já que em 

muitas regiões o aumento acentuado atingiu um pico ou está diminuindo (caso da maioria dos países europeus). Na 

Ásia, onde restrições mais rígidas foram reimpostas, a situação parece também estar abrandando lentamente 

(especialmente no Japão, China e Indonésia). Continuamos monitorando os números diários para os EUA e Israel, 

pois hospitalizações e óbitos se deterioraram junto com as infecções, apesar de serem países com níveis de 

vacinação relativamente altos. Nos EUA, ressaltamos uma forte heterogeneidade em termos de taxas de imunização 

entre os 50 estados e, em Israel, uma possível perda de eficácia das vacinas com o passar do tempo visto que foi 

uma das primeiras nações a vacinar sua população. 

Boas perspectivas para o Brasil. No Reino Unido, a Delta levou cerca de 2 meses (desde seu surgimento) até se 

tornar dominante e induzir um recrudescimento das infecções. Um padrão semelhante foi observado na Alemanha, 

Itália e Espanha. No Brasil, essa variante chegou em junho e 2 meses depois ainda não vimos impactos significativos 

a nível nacional, indicando que o avanço do Delta não mudou a tendência positiva do país. De fato, foi registrado 

aumento de casos e internações no Rio de Janeiro, cidade onde mais se identificou sequenciamentos da Delta, mas 

os números da margem já sinalizam uma estabilização ou mesmo uma melhora. A vacinação continuará avançando 

rapidamente. Pelos nossos cálculos, até o final de setembro o Brasil deve ter 78% de sua população total com pelo 

menos uma dose e 44% totalmente imunizados. Esses números serão ainda melhores nas capitais, que lideram a 

campanha nacional. A proteção do país vai melhorar ainda mais, já que os jovens de 12-17 anos já começaram a ser 
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vacinados. Também estão na mesa a redução do intervalo entre as 2 doses da Pfizer e AstraZeneca (de 12 para 8 

semanas) e a aplicação de doses de reforço em idosos e grupos vulneráveis anunciadas pelo governo para este mês. 

Dessa forma, caso não ocorra nenhuma grande mudança no cenário pandêmico do Brasil até o final do mês, 

consideramos baixa a probabilidade de novas restrições de mobilidade advindas da Covid-19 domesticamente, 

ajudando na recuperação do setor de serviços e reforçando a recuperação do mercado de trabalho no 2S21. 

Gráfico 8: Doses aplicadas por dia no Brasil 

 

Gráfico 9: População vacinada por faixa etária 

 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Coronavirusbra1 e BTG Pactual  Fonte: Ministério da Saúde, DataSUS e IBGE. 
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Tabela 3: Projeções do BTG Pactual para indicadores econômicos do Brasil  

 

Source: BTG Pactual 
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