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1. Nível de atividade 
 

O PIB do último trimestre de 2020 apresentou um crescimento de 3,2% em relação ao trimestre anterior, sem 

efeitos sazonais, e fechou o acumulado ao longo do ano com uma contração de 4,1%. Embora a retração seja 

bastante acentuada, ela indica um cenário superior as projeções feitas pelo mercado no ponto mais agudo da 

crise, o que reflete o sucesso das políticas de contenção da crise causada pelo Coronavírus.  No entanto a piora 

da pandemia e os desafios da situação fiscal brasileira impostos pelos estímulos são as grandes incertezas para 

o próximo trimestre.  
 

Tabela 1.1: PIB - 4º Trimestre 2020 

PERÍODO 

INDICADORES 

PIB AGROP. INDUS. SERV. FBCF CONS. FAM. 
CONS. 

GOV. 

Taxa trimestral¹ -1,1% -0,4% 1,2% -2,2% 13,5% -3,0% -4,1% 

Taxa trimestral 

(na margem)² 
3,2% -0,5% 1,9% 2,7% 20,0% 3,4% 1,1% 

Taxa ao longo do 

ano³ 
-4,1% 2,0% -3,5% -4,5% -0,8% -5,5% -4,7% 

Valores corren-

tes⁴ 
2.003.500,00 82.275,00 344.234,00 1.271.114,00 366.638,00 1.279.785,00 427.658,00 

Fonte: IBGE 

Elaboração: GECE/FURG 

Notas: 
1em relação ao mesmo período do ano anterior 
2contra trimestre imediatamente anterior 
3em relação ao mesmo período do ano anterior 
4no trimestre (milhões de R$) 

Covid-19: O setor industrial encerra 2020 com queda de 4,5%, segundo IBGE 

Dentre os setores produtivos apenas a agropecuária apresentou variação negativa na margem, com queda de 

0,5%. Este resultado está 0,4 abaixo do apresentado pelo segmento no mesmo trimestre de 2019. Embora os 

números trimestrais tenham apresentado queda, este é o único setor que apresentou aumento no acumulado 

ao longo do ano, estando 2% acima do resultado do ano passado.   

O impacto da Covid-19 resultou na queda de desempenho da indústria brasileira, fechando o ano de 2020 com 

queda de 3,5% no acumulado.  De novembro a dezembro de 2020, a produção industrial apresentou um cres-

cimento de 1,9% na série com ajuste sazonal. Por mais que o setor industrial possua um desempenho positivo 

nos últimos meses, a indústria ainda está 13,2% abaixo do seu recorde de 2011 
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No acumulado ao longo do ano apenas as atividades extrativas apresentaram desempenho positivo de 1,3%, 

enquanto os setores que mais sofreram foram a indústria de transformação e a construção com quedas de 

4,3% e 7,0% respectivamente. Na margem, este primeiro segmento ficou em destaque positivo com avanço de 

4,9% enquanto a construção perdeu o ritmo apresentado no trimestre anterior e declinou 0,4%. 

Os serviços, uma das atividades que mais sofreram com o período de pandemia avançaram 2.7% no trimestre 

final de 2020 e recuaram 4,5% no acumulado ao longo do ano, o resultado dos meses finais do ano foi 2,2% 

menor do que o apresentado em 2019.  Na margem, transportes e outras atividades de serviços foram os pon-

tos positivos com altas de 6,2% para o primeiro e 6,8% para o último, dando sequência as altas expressivas 

apresentadas no trimestre anterior. Já o comércio apresentou redução do ritmo de recuperação, embora ainda 

tenha avançado 2,7% entre os trimestres. Estes três foram os setores mais afetados no acumulado ao longo do 

ano com a queda mais pronunciada de 12,1% para outras atividades de serviços e 9,2% para os transportes.  

Sob a ótica da demanda o consumo das famílias obteve variação positiva de 3,4% na margem. As quedas, em 

relação ao mesmo trimestre do ano anterior são da ordem de 3% e 5,5% no acumulado ao longo do ano. Ape-

sar do resultado marginal positivo, o desemprego expressivo, as incertezas sobre a continuação do auxílio 

emergencial e a piora da pandemia são futuros desafios para um avanço sustentável do consumo e são expres-

sos pela queda na confiança do consumidor neste trimestre. Já para o governo, embora tenha apresentado 

crescimento de 1,1 em relação ao terceiro trimestre de 2020 permanece com o consumo 4,1% abaixo do nível 

do nível do mesmo período em 2019.  Por sua vez a Formação Bruta de Capital Fixo obteve destaque com uma 

variação positiva de 20% em relação ao trimestre anterior, a comparação interanual indica um crescimento de 

13,5%. No acumulado do ano em relação a 2019 a queda do investimento é de 0,8%. Este avanço da proxy dos 

investimentos se deve em grande medida as operações contábeis de importações de plataformas de petróleo 

em dezembro devido ao REPETRO. Como resultado, a absorção interna foi maior do que o resultado do PIB 

neste último trimestre graças ao saldo negativo da balança comercial onde as importações apresentaram 22% 

de alta na margem. Apesar deste resultado o cenário das importações no acumulado ao longo do ano terminou 

em queda de 10% refletindo a desvalorização da moeda nacional. A exportações decaíram 1,4% na margem e 

em termos interanuais estão com volume 4,3 mais baixo do que em 2019. 

Em pequenas taxas crescentes, a retomada dos setores já é realidade 

Com base no gráfico 1.2, o comércio apresentou um crescimento de 1,2% em relação ao trimestre imediata-

mente anterior. Da mesma forma, os índices de Serviços e de Indústria fecharam 2020 em crescimento, saltan-

do de -8,8% para -7,8% e -7,2% para -4,5%, respectivamente. A indústria ainda no primeiro trimestre manteve 

taxas negativas e agravou com a chegada do COVID-19, sendo o setor que mais sofreu impacto no segundo 

trimestre, quando se intensificou o isolamento no Brasil.  

No contexto dos serviços, houve uma simbólica recuperação em relação ao terceiro trimestre de 2020, dado 

que ainda vivenciamos um período turbulento, porém, a flexibilização do funcionamento do setor, ainda com 

restrições, mas com rígidas normativas e protocolos de segurança, tornaram possível uma pequena retomada.  

Em relação ao comércio, o quarto trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, apresen-

tou um crescimento de 1,2%. Apesar da alta ainda no início do ano, houve uma queda de 6,1% no volume de 

vendas, o registro do impacto mais forte da série histórica que se tem início em 2000. 

No acumulado do ano, 50% dos segmentos do varejo tiveram altas: alimentício, eletrodomésticos, farmácia e 

artigos de uso pessoal. Bem como segmentos de combustíveis, vestuário, papelaria e equipamentos de escritó-

rio apresentaram quedas. 
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Por outro lado, o setor industrial melhorou seu cenário em 2,7% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e 

3,4% em relação ao mesmo período do ano passado (2019), esse crescimento vem do ganho nas quatro gran-

des categorias econômicas, com destaque para Bens de capital, puxada pela maior fabricação de bens de capi-

tal para equipamentos de transporte e para fins industriais e Bens de consumo duráveis, impulsionada pela 

fabricação de automóveis. 

 

Emilly Esidio 

Felipe Weizenmann 
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Gráfico 1.2: Variação acumulada ao longo do 
ano do volume dos serviços, do comércio 

varejista e da produção industrial

Serviços
Comércio Varejista
Indústria geral

Fonte: IBGE
Elaboração: GECE/FURG
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2. Inflação 

 
A inflação acumulada no 3º trimestre de 2020 foi de 1,24%, destaque para o grupo Alimentação e Bebidas 

(apresentou um aumento médio nos preços de 3,07%). O final do ano de 2020 trouxe consigo resultados bas-

tante expressivos quanto as médias cada vez mais altas demonstradas pelo IPCA, os componentes dos resulta-

dos seguiram de acordo com o que fora demonstrado durante o resto do ano, no qual o setor de alimentos fora 

o principal responsável pelo impulsionamento do índice, um dos principais destaques relacionados a alta do 

IPCA no final do trimestre e no ano fora advinda deste setor, o preço de alimentos e bebidas atingiu a marca de 

valorização de 14,09% no ano, que se deve em parte a alta histórica no preço comercializado das mais variadas 

commodities no exterior, em especial as agrícolas, que mantém pelo segundo trimestre consecutivo as altas 

atingidas durante o terceiro trimestre.   

Sob o desenrolar do 4º trimestre durante o mês de outubro, tudo corria para um encerramento do ano dentro 

da meta de inflação estabelecida, as expectativas do IPCA ainda conferiam resultados favoráveis (apesar de 

alguns setores como o alimentício indicarem preção inflacionária). O IPCA configurou alta de 0,86%, após en-

cerrar setembro em 0,64%, conforme Gráfico 2.1. Esta alta foi a maior para outubro desde 2002, quando de-

monstrou uma variação média nos preços de 1,31% medidos pelo indicador. Os principais responsáveis pela 

aceleração nos preços foram os grupos Alimentação e Bebidas (1,93%) e Transportes (1,19%), conforme Tabela 

2.1. O tomate foi o que mais aumentou (18,69%), seguido do óleo de soja (17,44%), batata-inglesa (17,01%) e o 

arroz (13,36%). As maiores deflações foram da cebola (-12,57%), da cenoura (-6,36%) e por fim, do alho (-

2,65%). Para o seguimento transportes o destaque ficou para as passagens aéreas (39,83%), sendo o maior 

impacto individual no índice como um todo.   

A aceleração nos preços do grupo Alimentação e Bebidas ficaram em 2,54% em novembro, havendo uma maior 

dispersão na escalada dos preços de produtos alimentícios em relação ao mês anterior. As carnes apresenta-

ram o maior choque sobre o IPCA para novembro, estando em média 6,54% mais caras. Do início de 2020 até 

novembro do mesmo ano, as famílias tiveram uma crescente nos seus custos com alimentação de 12,14% e no 

acumulado em 12 meses essa alta foi de 15,94%. Outro fator que motivou a pressão sobre a inflação foram os 

combustíveis, justificado pela subida da gasolina (1,64%), sendo o sexto mês de alta consecutiva, com ênfase 

para o preço do etanol que disparou 9,23%.  

O resultado do mês de dezembro atingiu a todos de surpresa, no mês anterior o índice indicava uma alta de 

0,56% que fora substituída por uma aceleração de 1,35%, puxada para cima pelos grupos: Alimentação e Bebi-

das (1,74%), Habitação (2,88%) e Transportes (1,36%). Valores recordes que representam a variação mais in-

tensa que compete ao intervalo de um mês desde fevereiro de 2003 que atingira os 1,57%.   

A justificativa para esta inflação dos preços nos alimentos está relacionada a alta demanda do mercado inter-

nacional e é impulsionada em parte pela desvalorização da moeda nacional, fator este que contribui para a 

inflação dos preços em geral, uma vez que o enfraquecimento do real em relação ao dólar aumenta ainda mais 

o repasse de valores aos preços. O IPCA fechou o mês de dezembro a uma taxa de 4,23%, acima da meta de 

inflação estipulada pelo CMN, mantendo-se dentro da margem de erro de 1,5 pontos percentuais para cima ou 

para baixo.  

A alta na inflação de preços era prevista, no entanto é nítida a imprevisibilidade da força com que veio ao final 

deste quarto trimestre, a demanda advinda do exterior sob as commodities se torna um fator digno de nota 

referente ao comportamento inflacionário do último trimestre do ano. Algo que inclusive contribui para enten-

dermos o porque de a população que representa a menor faixa de renda sofrer mais com o impacto dos preços 
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do que outras, isto é evidenciado quando comparamos o IPCA com o INPC, os valores referentes ao INPC estão 

na grande maioria dos estados do Brasil registrando valores mais altos, o que ajuda a demonstrar o impacto da 

inflação de preço dos alimentos em relação aos consumidores que atingem apenas 1 a 5 salários mínimos de 

renda, estando estes mais vulneráveis ao aumento dos custos gerados por estes movimentos inflacionários, já 

que tendem a gastar toda sua renda em níveis básicos de consumo como alimentação e bebidas, o que de-

monstra que dadas as proporções, a parcela da população que paga mais caro pela inflação, infelizmente, é a 

população mais carente.  

O grupo Alimentação e Bebidas, no acumulado em 12 meses, foi o que mais aumentou durante o ano passado 

(14,09%, conforme Tabela 2.1). Esta aceleração registrada pelo índice foi a maior desde 2002 (19,47%). Os 

principais destaques foram: óleo de soja (103,79%), arroz (76,01%), batata inglesa (67,27%), tomate (52,76%), 

leite longa vida (26,93%), frutas (25,40%) e carnes (17,97%). Outro grupo que contribui para a crescente da 

inflação em 2020 foi Habitação (5,25%), puxado pelo aumento da energia elétrica (9,14%). Em dezembro, a 

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) permitiu que a bandeira passasse de amarela para vermelha, sen-

do cobrado assim uma taxa extra na conta de luz. Já o segundo maior peso na composição do IPCA, conforme 

Tabela 2.1, Transportes, fechou o ano com alta de 1,03%. Só não foi maior, pois no acumulado de Janeiro a 

Dezembro a gasolina e as passagens aéreas sofreram uma deflação de 0,19% e 17,15%, respectivamente. Con-

tudo os analistas do mercado financeiro apontam que as elevações nos preços dos alimentos e da energia elé-

trica têm um caráter temporário e logo poderão sofrer quedas.  

Espera-se para o ano de 2021 que o cenário mude de figura, no entanto, a pressão sob os preços pode continu-

ar e uma vez que a meta inflacionária estabelecida é de 3,75%, para manter-se dentro da meta, espera-se que 

seja elevada a taxa de juros já no primeiro semestre deste novo ano a valores acima do que encontramos hoje, 

uma mínima histórica de 2%, sendo as estimativas para a Selic em 2021 a de uma taxa de juros de 3,13% a.a. 

 

Fonte: Sibra/IBGE 
Elaboração: GECE/FURG 
 

 

Tabela 2.1: IPCA por grupo 

Grupo 
Variação mensal (%) 

Variação acumulada no 
ano (%) 

Peso mensal (%) 

out/20 nov/20 dez/20 out/20 nov/20 dez/20 out/20 nov/20 dez/20 

1.Alimentação e Bebidas 1,93 2,54 1,74 9,37 12,14 14,09 20,482 20,698 21,037 

2.Habitação 0,36 0,44 2,88 1,86 2,3 5,25 15,619 15,542 15,472 

3.Artigos de Residência 1,53 0,86 1,76 3,28 4,17 6 3,7668 3,7917 3,7903 

4.Vestuário 1,11 0,07 0,59 -1,77 -1,7 -1,13 4,3868 4,3974 4,3621 

5.Transportes 1,19 1,33 1,36 -1,63 -0,32 1,03 19,762 19,827 19,912 

6.Saúde e Cuidados Pessoais 0,28 -0,13 0,4 1,23 1,1 1,5 13,478 13,400 13,265 

7.Despesas Pessoais 0,19 0,01 0,65 0,36 0,38 1,03 10,611 10,541 10,448 

8.Educação -0,04 -0,02 0,48 0,66 0,64 1,13 6,1103 6,0558 6,0007 

9.Comunicação 0,21 0,29 0,39 2,72 3,02 3,42 5,7815 5,7448 5,7108 
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3. Mercado de trabalho 
 

Segundo os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no quarto trimestre de 2020, a taxa de desocupação chegou em 13,9%, 

demonstrando uma variação negativa de 0,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A taxa de su-

bocupação por insuficiência de horas, que é calculada a partir das horas de trabalho que o indivíduo poderia 

trabalhar além das que efetivamente trabalha durante a semana, ficou em 7,9%. Por fim, o percentual de desa-

lentados – pessoas que desistiram de procurar emprego – ficou em 5,2%, demonstrando uma variação de 0,2 

p.p negativo em comparação ao trimestre imediatamente anterior.  

O corte do auxílio emergencial definido pelo Governo Federal no início do trimestre anterior, fez com que a 

taxa de participação na força de trabalho obtivesse um aumento, em virtude da necessidade orçamentária da 

população brasileira. Mas um grande fator que impulsionou a atividade econômica neste período, foi a oportu-

nidade de empregos temporários no período de festas de final de ano, gerando uma redução no percentual de 

pessoas fora da força de trabalho.  Entretanto, devido as contaminações do coronavírus que estão se espa-

lhando pelo país novamente, e o impacto causado no setor econômico por sucessivos lockdowns, é possível 

esperar que a taxa de desocupação apresente uma elevação. 

Conforme o IBGE, a população economicamente ativa (PEA) é aquela que tem relações empregatícias com os 

setores produtivos da economia - dentro dessa definição existe a população ocupada (PO). Por outro lado, os 

desalentados e pessoas não aptas ao trabalho por não apresentarem idade ou condições físicas para exercer 

algum ofício no mercado de trabalho, fazem parte da População Não Economicamente Ativa (PNEA).  Analisan-

do o gráfico 3.2, que contém os dados sobre PEA, PO e PNEA, observa-se que ocorreu um aumento significativo 

de 16,5% da população não economicamente ativa com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Pelo 

mesmo critério de avaliação, a população ocupada e a polução economicamente ativa apresentaram uma que-

da de 8,9% e 5,7%, respectivamente.  

Observando na tabela 3.1 a distribuição de pessoas ocupadas, por posição na ocupação e categoria do empre-

go principal, conclui-se que o setor privado sofreu uma queda de 12,4% em relação ao mesmo trimestre do ano 

anterior, sendo um grande setor prejudicado pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Pelo mesmo critério de 

análise, é possível observar que o setor público continuou apresentando um aumento na taxa de ocupação em 

decorrência da variação positiva dos servidores estatutários e militares. Quando comparado ao terceiro trimes-

tre de 2020, houve alta de 2,8% demonstrando que o setor público teve uma recuperação. No âmbito do traba-

lho doméstico houve uma queda de 22,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior enquanto que ao 

ser comparado com o terceiro trimestre de 2020, apresentou uma alta de 6,3%. Destaca-se também alta de 1,6 

% no número de empregadores em relação ao trimestre imediatamente anterior, e aumento de 6,8% no núme-

ro de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria.  

O impacto da pandemia sobre a perda das ocupações continua afetando todos os trabalhadores, mas afetou 

mais intensamente os trabalhadores sem carteira, privados ou públicos, e os trabalhadores por conta própria. 

Os dados evidenciaram a vulnerabilidade no mercado de trabalho, que foi ainda mais intensificada pela pan-

demia da Covid-19. Portanto, é persistente a importância de uma evolução positiva no mercado de trabalho, de 

forma que ocorra mais demandas por trabalhadores que supram a oferta de trabalhadores. 
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Tabela 3.1: Distribuição de pessoas ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação e categoria do empre-

go trabalho principal – 4º trimestre de 2019 e 2020 – em milhares 

   2019-T4  2020-T4  

Setor Privado  

Com carteira de trabalho assinada  33.668  29.885 

Sem carteira de trabalho assinada  11.855  9.985  

Trabalho Doméstico  

Com carteira de trabalho assinada  1.770  1.281  

Sem carteira de trabalho assinada  4.585  3.621  

Setor Público  

Com carteira de trabalho assinada  1.191  1.194  

Sem carteira de trabalho assinada  2.498  2.310  

Militar e servidor estatuário  7.951  8.658  

Demais Setores  

Empregador  4.442  3.922  

Conta própria  24.557  23.272  

Trabalhador familiar auxiliar  2.033  2.051  

Fonte: PNADC/IBGE 

Elaboração: GECE/FURG 
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Gráfico 3.1: Taxa de desocupação, taxa de 
subocupação e percentual de desalentados
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Gráfico 3.2: Pessoas Economicamente 
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4. Política fiscal 

 
Encerra-se o ano, e assim como o terceiro trimestre de 2020, que já havia dado sinais de uma leve recuperação, 

o quarto trimestre finaliza com uma análise mais positiva das principais variáveis macroeconômicas. Após vá-

rias quedas as receitas apresentaram uma expansão dos ganhos arrecadados, em comparação com os trimes-

tres anteriores, dado que com a volta da atividade econômica e o pagamento dos impostos diferidos, influenci-

aram no aumento da arrecadação de forma mais significativa. Porém, a situação fiscal ainda é alarmante. Ape-

sar da redução do déficit primário do Governo Central, a dívida pública continua sua trajetória crescente, 51,2% 

do PIB. As despesas previdenciárias declinaram e outras despesas obrigatórias cresceram, mas em um percen-

tual menor do que o trimestre anterior. O resultado primário mostra que, na margem, a deterioração tem sido 

cada vez menor, devido a melhora na arrecadação, assim como a menor pressão sobre os gastos, em especial 

pela diminuição dos valores pagos no auxílio emergencial. Porém o que se sabe, é que o quadro fiscal do país 

continua a exigir medidas de estabilização das contas públicas que atendam o controle do progresso das des-

pesas e crescimento da arrecadação. Com isso, ao adotar mecanismos de correção dos desequilíbrios macroe-

conômicos e fiscal conjuntamente com o incentivo a produtividade cria-se meios de uma retomada do cresci-

mento com bases sustentáveis.  

Analisando os dados do Tesouro nacional (2020) temos que em relação ao desempenho da política fiscal no 

quarto trimestre de 2020, com base nos dados revelados na tabela 4.1 verificamos que o resultado primário 

(diferença entre receitas primária líquida e despesas primárias) registrou um déficit de R$ 68 bilhões (valores 

deflacionados pelo IPCA), evidenciando o mês de dezembro, com o pior saldo, R$ 44,6 bilhões de reais. Fazen-

do uma comparação com os resultados do quarto trimestre de ano de 2019, o resultado primário passou de um 

déficit de R$ 26,9 bilhões para 68,6 bilhões indicando um crescimento de 154,4%. Além disso, as receitas pri-

márias, no quarto trimestre de 2020 giraram em torno de R$ 460,1 bilhões, sendo que dezembro foi o mês com 

maior ingresso de recursos aos cofres públicos, cerca de R$ 161,4 bilhões. Dentre as causas dessa arrecadação 

estão, os retornos dos tributos diferidos no segundo semestre de 2020 em conjunto com a retomada da ativi-

dade econômica brasileira. Quando se confronta o quarto trimestre de 2019 com o mesmo período de 2020, se 

analisa uma redução nas receitas primárias de 11,81%, passando de R$ 521,7 bilhões, em 2019, para R$ 460,1 

bilhões no ano de 2020. Já as receitas primárias líquidas (diferença entre e as receitas primárias e transferên-

cias por repartição de receita), de acordo com os dados do Tesouro Nacional, para o quarto trimestre de 2020, 

foram de R$ 382,5 bilhões, registrando um declínio de 11,57% em comparação com o mesmo período do ano 

anterior. Referente ao comportamento das receitas administradas, essas apresentaram um crescimento de 

8,82% no quarto trimestre de 2020, em comparação com o quarto trimestre de 2019. Além disso, fazendo uma 

comparação entre esses dois períodos de 2019 e 2020 verifica-se que diferente do terceiro trimestre de 2020 

apenas o imposto sobre operações financeiras apresentou retração de 63,6%, dado que sua alíquota foi reduzia 

a zero sobre operações de crédito. Enquanto isso, os impostos que apresentaram aumento na arrecadação 

foram o imposto sobre a renda 2,6%, COFINS 15,2%, PIS/PASEP 21,8%, imposto de importação 21,4%, e, desta-

cando-se, IPI com um crescimento de 37,06%. Já, para as despesas primárias no quarto trimestre de 2020 em 

comparação com o mesmo período de 2019, observa-se uma redução em torno de, 1,66%. Passando de R$ 

456,1 bilhões para R$ 448,6 bilhões em 2020. Ao decompor as despesas primárias percebe-se um declínio nas 

despesas previdências de 12,03% e despesas com pessoal de 1,73%. Enquanto, outras despesas obrigatórias, 

houve um crescimento de 166,24%. Sendo essa última diretamente ligado ao pacote econômico de proteção 

do emprego e renda, implementado pelo governo federal na busca da minimização dos efeitos da pandemia na 

economia brasileira. Referente ao comportamento da Dívida Pública Liquida Total tivemos um crescimento de 

22,5%, quando comparada ao terceiro trimestre de 2019, passando de R$ 3,08 trilhões em dezembro de 2019 
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para R$ 3,79 trilhões em dezembro de 2020. Ressaltamos que 93,6% desse montante corresponde à dívida 

líquida interna e, apenas, 6,3% a dívida liquida externa. Mesmo sendo um ano atípico a tendência de cresci-

mento da dívida pública líquida já vem sendo observada nos últimos anos, o que pode acarretar comprometi-

mento da solvência fiscal do Governo Central, a médio e longo prazo. Por sua vez, a dívida líquida em propor-

ção do PIB, do quarto trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, teve acréscimo de 8,8 pontos 

percentuais, passando de 42,4% para 51,2%, em dezembro de 2020. No gráfico 4.1 podemos observar o pro-

gresso crescente da dívida líquida total, de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. Nesse intervalo a dívida 

representava a soma de R$ 2,7 trilhões, em janeiro de 2019, e encerrou em dezembro de 2020 com o montan-

te de R$ 3,7 trilhões promovendo em um acréscimo de 38,79% no período. Dentre as causas do crescimento da 

dívida, nos últimos trimestres de 2020, está a emissão de títulos públicos para financiamento dos gastos de 

combate aos efeitos da Pandemia na economia brasileira. 

Em uma síntese dos dados, levando em considerando a conjuntura econômica brasileira e a estrutura de finan-

ças públicas, a situação fiscal brasileira está bastante comprometida e merece uma atenção dos dirigentes de 

políticas econômicas. As medidas impostas para conter os impactos da pandemia foram capazes de deteriorar 

ainda mais o cenário. Mesmo com uma leve melhora nos resultados primários, ainda não foi o suficiente para 

conter o crescimento da dívida pública líquida e bruta. E, ainda estamos em um contexto de pandemia, e ape-

sar da vacinação, ainda serão necessários mais gastos com medidas para minimizar os impactos na economia, 

mas eles devem ser mais específicos e auxiliado por medidas de comprometimento fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

0,2

3,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Gráfico 4.1: Comportamento da Dívida Liquida 
Em trilhões de R$

DINTERNA DEXTERNA DTOTAL
Fonte: Tesouro Nacional
Elaboração: GECE/FURG



 

 
 

13 13 Boletim de Conjuntura | 4º Trimestre/2020 

Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica - GECE | Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

Tabela 4.1: Desagregação do resultado primário do Tesouro Nacional no quarto trimestre de 2020 em mi-
lhões de R$ 

Período RT RL DT DPREV DPESSOAL ODESP RPRIM 

out/19 143.231,1 123.946,9 114.719,8 51.622,4 25.250,8 14.344,6 9.079,6 

nov/19 134.390,6 107.676,3 125.198,4 56.818,8 29.255,3 14.763,8 -19.216,8 

dez/19 244.138,2 200.979,3 216.277,4 69.505,4 35.943,0 17.867,1 -16.827,7 

Total 521.759,84 432.602,56 456.195,61 177.946,65 90.449,05 46.975,55 -26.964,85 

out/20 157.032,0 136.243,4 139.708,8 52.280,9 25.118,7 42.773,6 -3.282,2 

nov/20 141.646,5 114.687,7 133.155,1 51.809,8 29.062,6 29.939,2 -20.668,8 

dez/20 161.483,8 131.631,7 175.744,4 52.449,1 34.702,1 52.354,5 -44.661,5 

Total 460.162,28 382.562,83 448.608,35 156.539,79 88.883,36 125.067,30 -68.612,55 

Variação -11,81% -11,57% -1,66% -12,03% -1,73% 166,24% 154,45% 

Fonte: Tesouro Nacional (2020) 
Elaboração: GECE/FURG 
Notas:  
RT.: Receita primária total;                                                                                                        
RL.: Receita líquida; 
DT.: Despesa primária total; 
DPREV.: Despesas previdenciárias; 
DPESSOAL: Despesas com pessoal e encargos sociais; 
ODESP: Outras Despesas primárias 
RPRIM.: Resultado primário com ajuste metodológico. Valores deflacionados pelo IPCA. 
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5. Política monetária 
Mercado e Expectativas¹ 

O ano de 2020 foi marcado por um cenário devastador, causado pela pandemia de Covid-19, que levou a mui-

tos distúrbios econômicos. Em fevereiro tivemos o primeiro caso confirmado de covid-19 no Brasil, logo após, 

em março, já estávamos sentindo os efeitos da pandemia. O Ibovespa começou a cair, a curva de juros abriu, 

sinalizando as expectativas de incerteza do mercado. Fazendo uma comparação, por exemplo na curva de juros 

a expectativa para a taxa de dez anos era de 3,14% em janeiro de 2020, já no começo da pandemia em março 

de 2020 essa mesma taxa era de 4,11%. Na Bolsa de Valores essas expectativas eram ainda mais claras, em 

março o Ibovespa sofreu uma queda de aproximadamente 30% e fechou o mês com 73.020 pontos.  Em res-

posta a tudo isso, o Copom efetuou vários cortes na meta da taxa Selic, a qual já tinha sofrido reduções anteri-

ormente, sinalizando política monetária expansionista como parte do enfrentamento da pandemia.  

Ademais, desde agosto o Copom vem adotando o forward guidance, prescrição futura, para sinalizar que pre-

tende manter o estímulo monetário e facilitar a retoma econômica, entretanto isso está condicionado a certas 

exigências como o comprometimento da política fiscal e o ajuste das expectativas de inflação, para que as pro-

jeções fiquem dentro do nível esperado. 

Contudo, no último trimestre do ano observávamos muitas incertezas sobre o rumo da economia. Por um lado, 

as notícias de avanço da vacina animavam o mercado, por outro lado a intensidade da pandemia restringia a 

retomada econômica, além de constatarmos desempenho desigual nos diferentes setores econômicos, sendo o 

setor de serviços o mais atingido. Outros fatores também contribuíram para volatilidade nesse trimestre, como 

a questão das eleições dos Estados Unidos e a possibilidade de um novo pacote de estímulos fiscais.  

Mesmo diante de todas essas variáveis o Ibovespa conseguiu se recuperar e fechou o ano com 119.306 pontos   

estando num patamar superior ao pré-pandemia onde apresentava 113.761pts em janeiro.  A curva de juros 

teve um fechamento significativo de setembro a dezembro, que aponta melhores expectativas, mas ainda se 

situava em um patamar superior ao que tínhamos antes da pandemia. Na observação da curva de juros a ex-

pectativa para a taxa de 10 anos em setembro estava em 3,68% e em dezembro essa mesma taxa estava 

3,08%, ou seja, a economia estava apresentando perspectivas mais positivas.  

Dessa forma, fechamos 2020 com a inflação de 4,52% no ano, apresentando-se acima do centro da meta esti-

pulada pelo Conselho Monetário Nacional, mas dentro do intervalo de tolerância. Assim o Copom na última 

reunião do ano admitiu que a inflação veio acima do esperado e que os principais fatores que contribuíram 

para isso foram a elevação nos preços dos commodities, a desvalorização do real frente ao dólar e o risco fiscal.  

Apesar dos sinais de inflação o Copom considerava que a política monetária adotada estava coerente com a 

meta estipulada, mantendo a meta da taxa Selic em 2,00% a.a. E diante da situação extraordinária, os estímu-

los monetários, de certa forma, ajudam a contornar as incertezas que cercam a evolução da atividade econô-

mica. Apesar disso, a responsabilidade com o controle da inflação é essencial e o monitoramento e investiga-

ção de choques persistentes são fundamentais para as próximas tomadas de decisão que vão direcionar qual a 

política monetária mais adequada 

 

Câmbio, PPC e Risco² 

O quarto trimestre do ano traz um processo quase linear, no que tange ao comportamento do mercado de 

câmbio; tendo pequenas oscilações em seus valores, comparados ao resto do ano. A situação atual – pandemia 
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do COVID-19 - na qual é colocado em prática políticas expansionistas de estímulos monetários e fiscais, pressi-

onam o câmbio brasileiro. Essa pressão advém do modo que conduzimos o câmbio, se ele é fixo - definido pelo 

Banco Central - ou se é flutuante - definido pelo mercado. Dado que o atual modelo brasileiro se posiciona 

dentro do segundo, ele é influenciado diretamente por aquilo que está acontecendo no mercado/estímulos 

fiscais em relação ao exterior.  

No mês de outubro o câmbio estava cotado em R$/USS 5,63, o qual alcançou a posição de segundo lugar – 

abaixo somente de maio – nos maiores valores do ano. E o ano encerrou no valor de R$/USS 5,14, terminando 

o ano com o enfraquecimento do dólar. O contexto em questão tem beneficiado a indústria nacional, favore-

cendo as exportações e motivando a substituição de importações. Em termos quantitativos, podemos fazer 

uma comparação interanual de 25,23%, que significa elencar o quanto o real desvalorizou nos 12 meses até 

dezembro, número que elenca o ponto de depreciação maior da história do regime de câmbio flutuante; ambi-

ente que propicia, de certa forma, um crescimento industrial. Por fim, é necessário elencar que, os efeitos da 

desvalorização do câmbio contribuem para o aumento dos preços de produtos primários, acima do normal. O 

impacto é sentido automaticamente nos preços domésticos, acentuado pelas cotações. 

Frente a pandemia, dentro de um ambiente incerto e com instabilidade, os investidores buscam a melhor saída 

e o melhor momento para investir. Dado a descoberta da vacina e a possibilidade da solução pandêmica, cria-

se um clima de otimismo, com algumas preocupações. O trimestre traz um fato curioso, iniciando em outubro 

com 3,18% pontos base de remuneração do tesouro brasileiro, findando em dezembro com 2,6%, utilizando 

como medida de risco o EMBI+Brasil. Ou seja, aponta uma diminuição do risco no final do ano, criando uma 

expectativa para o novo ano que se inicia. 

 

Mercado de Crédito 

A concessão de crédito foi um importante fator para superar o enfraquecimento da atividade econômica cau-

sado pela pandemia de Covid-19. No início da pandemia em março tivemos um pico na concessão de crédito 

impulsionado pela concessão a pessoas jurídicas que teve um aumento de aproximadamente 30% em relação a 

fevereiro, ao mesmo tempo observamos uma queda próximo a 12% na concessão de crédito a pessoas físicas. 

Conforme os dados ajustados para o período (ajuste sazonal).  

O ajuste sazonal é importante para evitar que fatores distintos de cada período levem a interpretações erradas, 

por exemplo há períodos do ano em que é normal termos um aumento na concessão de crédito. Ainda assim, 

em março a concessão de crédito a pessoas jurídicas superou as expectativas e evidenciou a necessidade de 

auxílio para que as empresas pudessem superar os desafios da pandemia. Em abril a concessão de crédito a 

pessoas jurídicas caiu e ficou próximo ao patamar que se encontrava em fevereiro, seguindo com várias oscila-

ções no decorrer do ano. Já a concessão de crédito a pessoas físicas veio apresentando uma tendência de alta a 

partir de julho, seguindo nesse ritmo até novembro e tendo uma queda em dezembro. Então a concessão total 

fechou dezembro com queda em relação a novembro do mesmo ano.  

A taxa média de juros veio seguindo um cenário de queda desde fevereiro com pequenas oscilações de outu-

bro a dezembro. O spred médio bancário seguiu nessa mesma linha, tendo queda a partir de março e apresen-

tando pequenas oscilações no último trimestre de 2020. Outro dado importante para ser informado é a ina-

dimplência que começou a apresentar queda em maio e seguiu esse ritmo até o final do ano.   

Todos esses indicadores com certeza foram influenciados pelas diligências que foram praticadas pelo governo 

na tentativa de minimizar os impactos econômicos da pandemia. Tais como programas de estímulo a conces-

são de crédito com incentivos especiais, a queda da taxa de juros e a redução do compulsório, entre outras 
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medidas que foram motivadas pela política monetária expansionista que visava injetar liquidez na economia. 

Tudo isso permitiu a formação de um cenário de crédito positivo para 2021, no entanto é necessário continuar 

acompanhando esses indicadores para verificar como vão reagir após a interrupção dos auxílios e do suporte a 

liquidez, os quais foram concedidos durante 2020.  

Ainda seguimos em período de pandemia, sendo assim, o mercado de credito continuará tendo mudanças rela-

tivas de comportamento. O essencial neste momento é a redução de gastos desnecessários por pessoas físicas 

e jurídicas. 
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6. Economia internacional 
Balança Comercial1 

No último trimestre de 2020 é notável um superávit da balança comercial, levando a um saldo positivo de US$ 

51 bilhões no acumulado do ano. Nesse mesmo período em 2019, o saldo acumulado havia sido de US$ 42 

bilhões. O comportamento dos dados agregados das exportações e importações repetiu o que vem ocorrendo 

ao longo do ano. A queda mais acentuada nas importações —2,6% entre novembro de 2019 e de 2020 — do 

que nas exportações, recuo de 1,2%, explica o superávit. Na comparação interanual do acumulado do ano até 

novembro, essa diferença é ainda maior: exportações, queda de 7,4% e importações de 14,7%. 

Na análise dos mercados de destino das exportações brasileiras no mês Outubro registrou-se pela primeira vez 

no ano, uma queda no volume exportado para a China (-13,5%) na comparação mensal interanual. Nesse caso, 

porém, o resultado é explicado pela desaceleração dos embarques de soja, um comportamento esperado. 

Quanto as vendas para os Estados Unidos e a União Europeia, não houve mudanças e segue a tendência de 

queda em relação ao ano de 2019. 

Dados divulgados sobre indicadores de atividade, como o do Banco Central, apontam uma melhora da indústria 

no terceiro trimestre. No entanto, os dados de importações de bens intermediários e de bens de capital para 

outubro não mostram sinais de recuperação do setor. Destaca-se a compra externa de bens intermediários 

pela indústria de transformação, que caiu 22,8%, uma queda maior que na comparação anterior entre setem-

bro de 2020/2019 (-13,4%). A desvalorização real da taxa de câmbio efetiva que foi de 35% entre janeiro e ou-

tubro de 2020 indica que os setores devem estar privilegiando os fornecedores domésticos. 

Sinais de retomada da atividade econômica refletiram-se no volume importado (Gráfico 1), que cresceu 9,5%, 

entre os meses de novembro de 2019/20, após quedas consecutivas na comparação mensal interanual desde 

junho. Observa-se que, entre outubro e novembro, o volume importado aumentou 13%. A taxa de câmbio efe-

tiva real valorizou 3,8% entre outubro e novembro, o que pode ter contribuído para esse resultado. Além disso, 

o índice de preços das importações caiu 1,4% nessa mesma base de comparação, o que também favoreceu 

esse aumento. Quando é analisado a variação no acumulado do ano até novembro, os resultados mostram 

outro cenário. Entre 2019 e 2020 o volume importado recuou 7,8% e os preços 7,6%, e o câmbio efetivo real 

desvalorizou 30%. Nesse caso, a desvalorização junto à queda do PIB em relação a 2019 explicam a queda nas 

importações. 
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O volume exportado de novembro cresceu 0,2% em relação a igual período de 2019 e, na comparação do acu-

mulado do ano até novembro, foi registrada uma queda de 0,5%. Os preços de exportações e importações caí-

ram na comparação mensal interanual ao longo do ano, mas desde julho a queda nos preços de importados 

supera a das exportações, o que levou a um aumento nos termos de troca. Na comparação interanual, entre os 

meses de novembro, esse aumento foi de 10,9%. 

Conta Capital e Financeira (CCF)2 

No último trimestre de 2020, a conta capital registrou um saldo negativo de US$ 32,3 milhões, representando 

uma queda de US$ 88,8 milhões, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Quanto a sua variação 

mensal, nos meses de outubro e novembro tivemos resultados positivos de US$ 33,4 e US$ 36,4 milhões, res-

pectivamente. Já dezembro foi o mês com o pior resultado não só do trimestre, mas também do ano inteiro, 

com uma queda de US$ 102 milhões. Já no acumulado dos 12 meses do ano, o resultado foi positivo em US$ 

280,8 milhões, representando uma variação negativa de 23,96% em relação ao mesmo ano anterior. 

Tabela 1: Conta Capital e Financeira 
Em milhões de US$ 

Contas out/20 nov/20 dez/20 Acumulado dos 12 meses do ano 

Conta Capital 33,4 36,4 -102,0 280,8 

Conta Financeira 1.682,2 27,5 -5.558,3 -11.416,0 

  IDE 2.644,3 -1.699,5 128,5 -16.419,0 

  IDP 1.792,6 1.513,7 738,8 34.167,0 

  Investimento em carteira – Ativos 217,2 572,9 1.397,4 11.281,5 

  Investimento em carteira – Passivos 5.334,0 6.968,6 9.354,4 -2.600,9 

  Derivativos 193,5 -627,9 336,6 5.396,7 

  Outros investimentos – Ativos 1.088,4 4.731,0 -2.682,0 1.449,9 

  Outros investimentos – Passivos -5.731,4 -5.434,9 -7.451,0 -32.672,7 

Fonte: BCB 
Elaboração: GECE/FURG 

Quanto a conta financeira, em comparação ao mesmo período do ano anterior os piores resultados se encon-

tram no saldo líquido das subcontas de IDE e IDP, com variação negativa de 85,96% e 79,52%, respectivamente. 

No acumulado do ano, o IDE fechou em US$ 16,42 bilhões negativos, contrastando com o resultado acumulado 

positivo do ano anterior de US$ 22,82 bilhões. O IDP, por sua vez, no acumulado de 2020 fechou em um resul-

tado positivo de US$ 34,17 bilhões, apresentando uma variação negativa de 50,6% em comparação ao ano 

anterior. 

Com relação ao mercado de portfólios, neste 4º trimestre tivemos uma leve melhora no saldo ativo da subcon-

ta de investimento em carteira, passando de US$ 1,17 bilhões negativo para US$ 2,19 bilhões positivo. O saldo 

passivo foi o que apresentou a maior variação positiva do período, com um aumento de US$ 30,68 bilhões em 

comparação ao mesmo período do ano anterior. Já na conta derivativos o movimento foi inverso, com uma 

queda na ordem de US$ 0,33 bilhões na comparação com mesmo trimestre de 2019. No acumulado do ano o 

resultado foi na ordem de US$ 5,4 bilhões positivo, representando um aumento de 223,35% em comparação 

com o ano interior. 

Por fim, na subconta “outros investimentos” o saldo de ativos apresentou um aumento de US$ 4,61 bilhões em 

comparação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, tivemos um resultado positivo de 
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US$ 1,45 bilhões. No saldo dos passivos, com relação ao 4º trimestre do ano passado, a variação foi negativa na 

ordem de US$ 3,97 bilhões. Seu acumulado fechou em US$ 32,67 bilhões negativo. 
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Siglas 
 

a.a. Ao ano 

B3 Brasil, Bolsa, Balcão 

Bacen Banco Central do Brasil 

BCB Banco Central do Brasil 

FOMC Federal Open Market Committee 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Copom Comitê de Política Monetária 

EMBi+ JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus 

ETTJ Estrutura a Termo da Taxa de Juros 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FED Federal Reserve System 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBOVESPA Índice Bovespa 

IOF Imposto sobre Operações Financeiras  

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados 

p.p. Pontos percentuais 

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PEA População Economicamente Ativa  

PIB Produto Interno Bruto 

PIS Programa de Integração Social 

PNADC Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua  

PNEA Pessoas não economicamente ativas 

PO População Ocupada  

Selic Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

Sidra 
US$ 
CMN 
OMS 
CCF 

Sistema IBGE de Recuperação Automática 
Dólar 
Conselho Monetário Internacional 
Organização Mundial da Saúde 
Conta Capital e Financeira 
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