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Selic,IPCA, Câmbio,

Ibovespa e outros.



Cenário 2021

Após um 2020 turbulento, esperamos que 2021 venha com mais oportunidades do que

preocupações no mundo dos investimentos.

Ao longo das próximas páginas apresentamos o que projetamos, em termos de PIB, Selic, IPCA,

Câmbio e Ibovespa para o final de 2021. Repare que trazemos um cenário base, otimista e

pessimista para cada ativo, e detalhamos o que motivaria a ocorrência de cada um deles.

Adiantamos que nosso quadro base presume um bom ano para o Brasil, e seus investimentos.

Por trás disso, vemos como principal motivador um quadro externo com abundância de liquidez,

e uma narrativa positiva com a população mundial sendo vacinada. Conforme o processo avance,

mais serviços conseguem voltar a operar, destravando inúmeras partes da economia e

estimulando a atividade pelo mundo.

O ano brasileiro não é trivial, temos uma agenda política carregada que precisa avançar. A

aprovação da PEC Emergencial é fator determinante para navegarmos esse ano sem sustos

fiscais. A Reforma Tributária, ou parcela dela, é um tema que nos levaria mais próximos a um

quadro que chamamos de otimista. Também colocamos a Reforma Administrativa como outro

fator positivo.

No exterior, o grande tema será o novo governo americano, liderado pelo presidente Joe Biden. O

risco de uma polarização, entre governo Biden e seus opositores, deve ser acompanhado de

perto.

Para o Brasil, vale acompanhar a condução da política ambiental, dado que nosso país se colocou

como um dos principais exemplos negativos mundiais.

Ainda no quadro externo, entendemos que uma dificuldade no controle da pandemia se junta

como outro grande potencial problema de 2021. Mesmo com as vacinas em curso, não sabemos

ainda o período que a dose protege as pessoas, embora saibamos que quem foi vacinado na fase

1 (julho 2020) segue imune. Outro ponto é a dificuldade na logística, podemos ter diversas

regiões ficando para trás, travando a recuperação econômica global.

Outra conexão é o alto endividamento que a pandemia provocou nos países. O Brasil e outros

emergentes precisam reagir rápido, pois certamente seus credores não terão a mesma paciência

que tiveram em 2020.

Temas que também merecem ser acompanhados em 2021 são as relações Estados Unidos e

China, Biden certamente não poderá afrouxar muito as negociações, nem endurecer. A sucessão

na Alemanha de Angela Merkel, após 15 anos no poder, não vemos como simples essa troca de

cargo.

Segue nossa leitura de 2021, documento que será atualizado na metade do ano e enviado

novamente para todos.

Gustavo Cruz – Estrategista CNPI



PIB
A atividade brasileira deve registrar crescimento em 2021. Será um ano de recuperação, que ao menos
por motivos estatísticos, teremos um número positivo no final do ano.
Diversos setores da economia ainda não conseguem operar, por conta da pandemia. Conforme os
brasileiros forem vacinados, teremos um reaquecimento da economia. Também é verdade que o
mercado de trabalho foi duramente afetado, o que limita mesmo em um cenário positivo o otimismo.
Para um quadro base, projetamos um crescimento de 3%. Pesa negativamente nossa preocupação
maior com o desalento da população, que estaria em torno de 20%. Mas ao mesmo tempo,
entendemos que diversos setores ainda estão distantes de uma operação minimamente perto do
normal. Por exemplo, o setor cultural que emprega 25 milhões de pessoas. Mesma situação da
indústria de eventos, que representa 2% do PIB. Ao longo do ano devem ser motores importantes.
O que nos faria caminhar para nosso cenário otimista é o quadro externo. Um crescimento maior na
China e Estados Unidos podem ter efeitos indiretos fortes na atividade brasileira. Exportamos cerca de
US$ 36 bilhões para os americanos em 2019 e US$ 63 bilhões para os chineses. Com estímulos
bilionários, Japão e União Europeia também podem contribuir e impulsionar nosso número.
Certamente para caminhar a este ponto, necessitaríamos estar com o quadro fiscal ajustado.
Justamente o que podemos entregar internamente para atrair recursos e nós mesmos catapultarmos
nosso número são as Reformas, no caso Tributária e Administrativa. Não é nenhuma novidade a
reclamação de empresários estrangeiros sobre a dificuldade de se pagar impostos no Brasil. A
diminuição da burocracia destrava muitos recursos.
Como vimos no segundo semestre de 2020, a agenda microeconômica também destrava
investimentos estrangeiros. Vide o exemplo do Marco do Saneamento.
Por fim, em um imaginário pessimista, veríamos a agenda fiscal ser paralisada e o governo
caminhando para uma agenda mais populista. Outros fatores que podem jogar contra nossa atividade
seriam: uma dificuldade maior para vacinar a população; um atrito com os Estados Unidos, em torno
da questão ambiental, que resulte em sanções econômicas; uma desaceleração global em nova guerra
comercial; um novo desdobramento negativo da pandemia, como uma descoberta que a imunidade
das vacinas dura muito pouco.

Fonte:IBGE, Elaboração RB Investimentos
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Selic

O Banco Central encerrou 2020, sinalizando que iniciaria a normalização da taxa básica de juros em 

2021. Portanto, restam duas perguntas: quando subirá e quanto subirá a Selic?

Para a primeira, já temos algumas pistas. A instituição apontou que primeiro retirará o foward

guidance de seu comunicado, e que fará a alta de juros vislumbrando o ano de 2022. Com isso, 

podemos praticamente descartar o primeiro trimestre. 

Ainda nos apoiando em palavras do próprio Banco Central, notamos que foi reiterado a leitura de uma 

alta de preços transitória, por conta de um choque de alimentos. Assim, compreendemos que na 

balança do BC, a recuperação desigual de setores é o que pesa mais na crise do coronavírus. Tendo 

isso em mente, faz mais sentido calcular que eles aguardarão um período mais próximo a metade do 

ano, quando tiverem sinais mais claros de uma recuperação econômica. Deixando também improvável 

uma alta da Selic no começo do segundo trimestre.

Nas próximas reuniões do Copom, importante ficar atento sobre a forma como eles entendem que 

deva ser normalizada a Selic. Pode ser seguida uma orientação de altas menores, ou altas mais diretas. 

Veja que a primeira pode ser iniciada antes, dado que seu impacto inicial é menor, enquanto se for 

sinalizado algo próximo ao segundo quadro, estaremos mais próximos ao final do ano. 

Em todos nossos casos, o Banco Central sobe a Selic em 2021. Nossa base é uma alta dos atuais 2% 

para 3,5%, com a retomada da atividade e com pressões inflacionárias que não seriam totalmente 

desprezíveis. O que é justamente a diferença para nosso quadro otimista, a atividade se recupera, mas 

dessa vez enxergamos os preços com comportamento mais controlado. 

Por fim, nosso cenário pessimista contempla uma economia brasileira com dificuldades em realizar sua 

reabertura, ainda pressionada por uma elevação de preços significativa. O que exige uma resposta do 

Copom para evitar o descontrole da inflação, mesmo em um cenário de fraqueza.
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Fonte: BACEN, Elaboração RB Investimentos



IPCA

Para a inflação de 2021, traçamos dois quadros em que os preços desaceleram e um em que

acelera. A base de nosso cenário é uma devolução do choque nos preços de alimentos, que tanto

pesaram em 2020. Como demonstrado em diversos boxes, dos Relatórios Trimestrais de Inflação,

existem motivos para acreditar que o quadro observado nos preços de alimentos foi algo

temporário. Ao longo dos próximos meses devemos observar uma normalização desse

comportamento. Também veremos um equilíbrio na indústria e na construção, setores que

reclamaram bastante da falta de insumos. Ao mesmo tempo, não tivemos grandes pressões na

inflação de serviços. O que, usualmente, nos mostra uma tendência mais pura da inflação de

médio prazo.

Para um cenário otimista, acrescentaríamos uma valorização do real ao longo do ano. Vimos que

a desvalorização cambial gerou pressão inflacionária nos últimos meses.

Em um quadro negativo, podemos adicionar mais desvalorização cambial, além de uma escalada

nos preços de commodities, criando um novo choque nos preços de alimentos.

Fonte: IBGE, Elaboração RB Investimentos



Câmbio

Entendemos que aqui temos uma das maiores amplitudes entre os cenários. No caso do câmbio,

temos 2 caminhos que levam a uma apreciação do real, e outro que desvalorizaria muito nossa

moeda.

Seguindo a narrativa geral, 2021 promete uma valorização de moedas emergentes. O Brasil já se

beneficiaria de um quadro externo com liquidez abundante, e procura por ativos de maior risco. Soma-

se a isso o fato que teremos o início da normalização da Selic este ano, ou seja, o diferencial de juros

favorecerá nossa moeda. Estamos assumindo que bancos centrais de países desenvolvidos não irão

subir juros em 2021.

Com a parte fiscal sendo minimamente contida, acreditamos em um câmbio recuando e encerrando o

ano em USD/BRL 4,8.

Para um quadro otimista, o câmbio iria para USD/BRL 4,3. Isso ocorreria com um avanço nas Reformas

Tributária ou Administrativa. O quadro otimista nos levaria então para um câmbio pré-pandemia.

Diferentemente de outros ativos analisados neste relatório, notem que a parte otimista e pessimista

do câmbio podem ter magnitudes ainda mais fortes do que as propostas. Nessa direção imaginamos

que um crescimento surpreendendo positivamente, ligado a reformas aprovadas seriam os principais

catalisadores.

Na direção negativa, o câmbio voltaria para patamares próximos a USD/BRL 6. Entendemos que as

disputas pelas presidências da Câmara e do Senado já mostram maturidade do Congresso. Existem

divergências, mas candidatos demonstram preocupações com um descontrole fiscal. O que nos parece

dá algum conforto para acreditar que podemos ter momentos negativos, mas dificilmente um ano

negativo.

O que foge do nosso conhecimento atual, é a abordagem americana com a questão climática

brasileira. Esse sim seria um motivo preocupante, que afastaria recursos, pode nos trazer sanções

econômicas que derrube nosso crescimento, só para começar o rascunho das possíveis consequências.
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Fonte: B3, Elaboração RB Investimentos



Ibovespa

O ano segue interessante para a alocação em Renda Variável. Mesmo com o início da

normalização dos juros, ainda teremos uma Selic em patamares baixos em 2021. O que

incentivará investidores institucionais a buscarem a bolsa nos próximos meses.

O quadro externo também colabora, vemos um ambiente de grande liquidez global e

praticamente nenhuma sinalização de reversão em breve. A busca por ativos de mercados

emergentes é algo natural em momentos assim, e por mais que o Brasil não deslumbre nenhum

investidor estrangeiro, nossos “concorrentes” também passam por momentos turbulentos.

México, África do Sul e Turquia tem ambientes geopolíticos e econômicos complicados. Com o

Ibovespa ainda barato em dólar, veremos uma procura significante por ativos brasileiros.

Com a retomada da atividade, as empresas brasileiras observarão um crescimento dos lucros nos

próximos trimestres. Algo que pode ser ainda mais expressivo em alguns setores, principalmente

os cíclicos, o que reforça a importância de fazer uma boa alocação para aproveitar essa

retomada.

Caminhar para um quadro positivo, seria somar todos os elementos citados no restante do

relatório, dado que setores do Ibovespa reagiriam mais a fatores específicos. Em comum, o

avanço de Reformas no Congresso impulsionaria ativos.

No âmbito negativo, uma retomada mais lenta, problemas com a vacinação em massa,

descontrole da inflação, certamente pesariam. Um governo populista também jogaria contra a

renda variável.

Fonte: B3, Elaboração RB Investimentos
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