
 

 

O Comitê de Política Monetária (Copom) 

reafirmou o cenário de manutenção de um 

grau de estímulo elevado, no momento, e 

esclareceu as condições para o forward 

guidance. Em dois documentos divulgados na 

semana, o Banco Central avaliou a evolução da 

inflação e da atividade econômica no país e 

detalhou as projeções e perspectivas para os 

próximos trimestres.  

Na ata da última reunião de política monetária, 

na qual a Selic foi mantida em 2,00%, os membros 

enfatizaram que as condições para manter o 

compromisso de não elevar a taxa de juros (o 

“forward guidance”) podem, em breve, não ser 

mais satisfeitas. Dentre as condições, duas foram 

destacadas: 1) as expectativas e projeções para 

a inflação de 2021; 2) a mudança no horizonte 

relevante de política monetária.  O segundo documento divulgado, o Relatório Trimestral de 

Inflação, trouxe a abertura da projeção do Banco Central para a inflação, que foi revisada 

para cima e se situa pouco abaixo da meta para 2021 e próxima à meta para 2022. 

Sobre a atividade econômica, a ata revelou que o comitê discutiu a respeito do nível de 

ociosidade da economia, concluindo que “a pandemia continua produzindo efeitos 

heterogêneos sobre os setores econômicos” e que os diferentes hiatos setoriais devem ser 

considerados na avaliação da atividade. Essa avaliação foi mais desenvolvida no Relatório 

Trimestral de Inflação, no qual o Banco Central mostrou um estudo evidenciando um menor 

fechamento de empresas durante o período da pandemia do que o previsto anteriormente. 

Isso, segundo a instituição, é sinal positivo para a retomada da oferta no médio prazo. Em outro 

estudo, o Relatório traz uma investigação sobre a poupança das famílias, argumentando que já 

houve redução substancial da chamada poupança circunstancial (queda da despesa de 
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Fonte: BCB, BRAM 

Ano Trim. RTI-set RTI-dez ∆ (pp)

2020 4T 2,1 4,3 2,2

1T 2,4 4,4 2,0

2T 3,3 5,7 2,4

3T 2,8 5,0 2,2

4T 2,9 3,4 0,5

1T 3,2 3,6 0,4

2T 3,5 3,6 0,1

3T 3,4 3,6 0,2

4T 3,3 3,4 0,1

1T 3,3 3,4 0,1

2T 3,3 3,4 0,1

3T 3,3 3,3 0,0

4T 3,3 3,3 0,0

¹ Cenário com taxa de juros com trajetória como na pesquisa Focus de 4/dez/20

  e taxa de câmbio evoluindo de acordo com a Paridade do Poder de Compra

2021

2022

2023

Relatório Trimestral de Inflação

Projeções para o IPCA no Cenário Básico¹
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consumo por conta de restrições de mobilidade), restando ainda algum potencial de queda 

da poupança precaucional (que decorre da incerteza sobre o ambiente econômico). Dessa 

forma, o impulso potencial de uma queda da taxa de poupança das famílias seria limitado 

para 2021, o que indica certa cautela sobre o ritmo de retomada da atividade adiante. 

Em linhas gerais, os dois documentos reforçam o cenário no qual uma elevação da 

taxa de juros não acontecerá nos primeiros meses do próximo ano. O movimento 

dependerá, a nosso ver, da evolução da atividade e da inflação no começo de 2021, quando 

os efeitos do auxílio emergencial se dissipam, ao mesmo tempo em que deverá haver maior 

clareza sobre a trajetória da vacinação no país. 

O Índice do Banco Central de 

atividade (IBC-Br) avançou 0,9% 

na margem em outubro. O 

indicador prévio do PIB apresentou 

crescimento um pouco abaixo da 

nossa projeção (1,0%) e da mediana 

do mercado (1,1%). O resultado 

refletiu as altas da indústria (1,1%), do 

comércio (2,1%) e do setor de 

serv iços (1 ,7%) no mês.  Na 

comparação interanual, o índice 

mantém queda de 2,6%. O indicador 

se situa 2,0% abaixo do patamar pré-

pandemia. Com os últimos dados de atividade divulgados nosso tracking do PIB do 4º trimestre 

permanece em 2,0% na margem. Para 2020, esperamos queda do PIB de 4,5%.   

No setor externo, o saldo em conta corrente registrou superávit de US$ 202 milhões em 

novembro. O resultado foi bem superior ao déficit de US$ 3,1 bilhões registrado em igual mês 

do ano passado e representa o sétimo resultado positivo em oito meses. Diferentemente das 

leituras anteriores, o saldo comercial não foi o principal responsável pela melhora das contas 

externas, registrando exatamente o mesmo resultado de novembro de 2019 (positivo em US$2,9 

bi). O destaque ficou por conta do menor déficit de renda primária, em especial a rubrica de 

despesas com lucros reinvestidos. Nota-se também um resultado na conta de serviços menos 

negativo, dada a redução das despesas com viagens e fretes de transporte. Com isso, o saldo 

acumulado em 12 meses da conta corrente está em –0,8% do PIB. Quanto ao fluxo financeiro, 

os investimentos diretos no país (IDP) somaram US$ 1,5 bilhão no mês e acumulam resultado de 

2,4% do PIB nos últimos 12 meses. Ao longo dos próximos trimestres, a recuperação da 

demanda doméstica e, consequentemente, das importações deverá resultar em gradual 

aumento do déficit em conta corrente. 
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Indicadores preliminares de 

confiança (PMI) na Zona do 

Euro mostram reação em  

dezembro. O PMI Composto, 

que incorpora a percepção da 

indústria e do setor de serviços, 

subiu de 45,3 pontos em 

novembro para 49,8 na 

es t imat iva  pre l im inar  de 

dezembro. O indicador segue 

sugerindo retração da atividade, 

uma vez que uma expansão 

econômica é representada por 

níveis acima de 50 pontos, mas 

teve expressiva melhora frente a 

novembro e surpreendeu a expectativa de mercado (de 45,8 pontos). A confiança havia 

cedido nos últimos meses após a adoção de novas medidas de isolamento na região, dado o 

avanço da segunda onda de Covid-19. Em especial, notou-se retração da confiança do setor 

de serviços, mais afetado pelo distanciamento social. A abertura por setor mostrou que o bom 

resultado de dezembro foi fruto do crescimento da confiança da indústria, que passou de 53,8 

para 55,5 pontos, mas principalmente dos serviços, que subiu de 41,7 para 47,3 pontos. O 

aumento da expectativa com relação à possibilidade de vacinação provavelmente foi fator 

importante para essa melhora. Esperamos que o PMI da região siga em recuperação nas 

próximas leituras.  

Indicadores econômicos de 

novembro da China 

r e f o r ç a m  a  r á p i d a 

recuperação da atividade 

do país. A produção industrial 

cresceu 7,0% em relação a 

novembro do ano passado, 

após alta de 6,9% em outubro. 

Já as vendas no varejo 

cresceram 5,0% na mesma 

métrica, uma aceleração 

frente ao avanço de 4,3% em 

outubro. Novembro foi o 

ENFOQUE MACRO 

 

 

18 de dezembro de 2020 

13,6

33,4

12,0

45,3

53,8

41,7

49,8
55,5

47,3

0

10

20

30

40

50

60

Composto Indústria Serviços

Zona do Euro - PMI
(medido em pontos) 

Abril Novembro Dezembro*

* dado preliminar para o mês de dezembro

Fonte: Markit, BRAM 

5,0%
7,0%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

n
o

v
-1

3

m
a

r-
1

4

ju
l-
1

4

n
o

v
-1

4

m
a

r-
1

5

ju
l-
1

5

n
o

v
-1

5

m
a

r-
1

6

ju
l-
1

6

n
o

v
-1

6

m
a

r-
1

7

ju
l-
1

7

n
o

v
-1

7

m
a

r-
1

8

ju
l-
1

8

n
o

v
-1

8

m
a

r-
1

9

ju
l-
1

9

n
o

v
-1

9

m
a

r-
2

0

ju
l-
2

0

n
o

v
-2

0

China - Atividade
(varejo e produção industrial, variação anual)

Vendas no Varejo Produção Industrial

Fonte: Bloomberg, BRAM 



 

 

quarto mês consecutivo de alta do comércio, importante indicador da tendência de consumo 

no país asiático. A China deve manter trajetória de aceleração da retomada, crescendo cerca 

de 2,5% em 2020.  

Nos EUA, o Fed manteve a taxa de juros entre 0% a.a e 0,25% a.a e apontou 

continuidade dos programas de estímulo (compra de ativos). Como sinalização, o Fed 

afirmou que manterá o patamar da taxa de juros e o programa de US$120 bilhões mensais em 

compra de ativos, até avanço substancial em direção ao alcance das metas de pleno 

emprego e da estabilidade de preços. As expectativas do Fed para a economia apresentaram 

melhora. A projeção de contração do PIB americano em 2020 passou de 3,7%, na reunião de 

setembro, para 2,4% nesta reunião. A projeção para o desemprego em 2020 também 

melhorou, passando de 7,6% para 6,7%. Vale destacar que, mesmo com perspectiva de taxa 

de juros inalterada, a projeção de inflação do banco central só alcança a meta de 2% em 

2023. Na entrevista após a reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou a visão 

expressa pelo Fed em novembro de que a economia dos EUA segue se recuperando, mas 

ainda está bem abaixo do patamar registrado do começo de 2020, com a avaliação de que a 

pandemia ainda apresenta riscos consideráveis para a economia no médio prazo. Powell 

também ressaltou a importância de novo estímulo fiscal. Diante principalmente do impacto 

ainda presente da crise sobre o mercado de trabalho, avaliamos que os estímulos 

permanecerão por um período prolongado. 
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Na próx ima semana 

No Brasil, destaque para a divulgação da inflação prévia (IPCA-15) de dezembro (BRAM: 

1,19%), na terça-feira, e da nota de crédito, na quarta-feira. No cenário internacional, 

destaque para dados de renda, gasto pessoal e de encomendas de bens duráveis nos EUA, 

todos divulgados na quarta-feira. 
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PROJEÇÕES MACROECONÔMICAS — BRADESCO ASSET 

INDICADORES ECONÔMICOS 

CALENDÁRIO SEMANAL 

18 de dezembro de 2020 

Nível

18-dez Semana Mês Ano 

Real (R$/US$)1 5,09 0,6% -5,0% 26,5%

CDS Brasil 5 anos 149,6 -4,94 -16,36 50,12

Taxa Prefixado 2 anos (%) 1,90 0,00 -0,02 -2,66

Taxa Prefixado 10 anos (%) 7,23 0,04 -0,79 0,27

Taxa 10 anos + IPCA (%) 2,94 -0,03 -0,42 -0,13

Taxa 20 anos + IPCA (%) 3,69 -0,11 -0,43 0,20

Ibovespa2 118.779 3,2% 9,1% 2,7%

Euro (USD/EUR) 1,224 -1,0% -2,6% -9,1%

Renminbi (CNY/USD) 6,54 -0,1% -0,6% -6,1%

S&P 500 Index 3.704 1,1% 2,3% 14,6%

Título 10 anos Alemanha (%) -0,57 0,07 0,00 -0,39

Título 10 anos EUA (%) 0,93 0,03 0,09 -0,99

CRB (R$) 2.217 0,5% -3,4% -6,3%

Petróleo BRENT (US$/bbl.) 52,1 4,3% 9,5% -21,1%

Minério de Ferro 155,6 0,3% 24,9% 70,0%

Soja (US$/bu.) 1.214,8 4,7% 4,0% 28,8%

Dados atualizados às 13:00

(1) Variações negativas significam valorização em relação ao dólar 

(2) Índices acionários medidos em moeda local

Variação

2018 2019 2020E 2021E

PIB (% ao ano) 1,3% 1,1% -4,5% 4,0%

Taxa de Inflação - IPCA (% a.a.) 3,75% 4,3% 4,5% 3,4%

Taxa de Inflação - IGP-M  (% a.a.) 7,5% 7,3% 23,3% 4,0%

Taxa Selic (final do ano) 6,50% 4,50% 2,00% 4,00%

R$/US$ média do ano 3,65 4,14 5,15 5,10

R$/US$ final do ano 3,87 4,03 5,10 5,10

Balança Comercial (US$ bilhões) 58,0 46,7 53,5 45,0

Exportações (US$ bilhões) 239,3 224,0 212,0 215,0

Importações (US$ bilhões) 181,2 177,3 158,5 170,0

Balanço em Conta-Corrente (US$ bilhões) -41,5 -50,8 -5,7 -23,1

Balanço em Conta-Corrente (% do PIB) -2,2% -3,0% -0,4% -1,5%

Resultado Primário (% PIB) -1,6% -0,9% -11,1% -3,3%

Dív ida Líquida (% PIB) 53,6% 55,7% 65,0% 67,0%

Dív ida Bruta (% PIB) 76,5% 75,8% 92,0% 94,0%

PIB Global 3,6% 3,0% -3,8% 5,5%

Font es: IBGE, BCB, MDIC, FMI e BRAM

SEG. 21 DEZ Mercado Anterior 

10:30 (EUA) 
Índice de Atividade - Fed Chicago, 

nov 
-- 0.83 

12:00 (EUR) Confiança do Consumidor, dez -17.3 -17.6 

- (BR) Arrecadação Federal, nov 136200m 153938m 

TER. 22 DEZ       

04:00 (GBR) PIB (T/T), 3T 15.5% 15.5% 

09:00 (BR) IPCA-15 (M/M), dez -- 0.81% 

10:30 (EUA) PIB (T/T anualizado), 3T 33.1% 33.1% 

12:00 (EUA) Vendas de Casas Usadas, nov 6.70m 6.85m 

QUA. 23 DEZ     

09:30 (BR) Nota de Crédito, nov -- -- 

10:30 (EUA) 
Novos Pedidos Seguro-

Desemprego, dez 
863k 885k 

10:30 (EUA) Pedidos de Bens Duráveis, nov 0.6% 1.3% 

10:30 (EUA) Renda e Gasto Pessoal, nov -0.2% -0.7% 

12:00 (EUA) Vendas de Casas Novas, nov 990k 999k 



 

 

ENFOQUE MACRO 

 

As opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste relatório constituem o nosso julgamento e estão sujeitas 

a mudanças sem aviso prévio, assim como as perspectivas para os mercados financeiros, que são baseadas 

nas condições atuais de mercado. Acreditamos que as informações apresentadas aqui são confiáveis, mas 

não garantimos a sua exatidão e informamos que podem estar apresentadas de maneira resumida. Este mate-

rial não tem intenção de ser uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financei-

ro. Material produzido pela Bradesco Asset Management, empresa responsável pela gestão de recursos de 

terceiros do Banco Bradesco S.A.  

Tel: 11 3847-9171 

economia@bram.bradesco.com.br 

Material produzido em 18/12/2020 às 14h00 

Outras edições estão disponíveis em bram.bradesco 
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