
Pesquisa Macroeconômica – Itaú

Perspectivas Econômicas

Junho 2020

1



Roteiro
1. Internacional

2. Brasil



Introdução

Internacional

Depois da 
queda

_ A China passa por uma recuperação em forma de V no 
mercado imobiliário residencial e nos investimentos em 
infraestrutura, dando sustentação a preços de commodities.

_ EUA: Reduzimos a previsão para o crescimento do PIB em 
2020 de -3,3% para -5,0%, mas acreditamos que uma 
recuperação já começou, impulsionada por estímulos 
monetários e fiscais.

_ Europa: A reabertura com transmissão do vírus bem contida 
e progresso no projeto de coordenação fiscal (com o fundo 
de recuperação) devem melhorar a perspectiva desfavorável 
para a economia da região.

_ Uma vez que os riscos de uma segunda onda de 
contágio pelo coronavírus ainda não se concretizaram, 
as preocupações migraram para questões políticas nos 
EUA e geopolíticas.

_ América Latina: Reabertura gradual em um ambiente 
arriscado.

Destaques
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Internacional

Nossas projeções:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mundo 3,3 3,7 3,7 1,8 -3,8 5,8

EUA 1,6 2,4 2,9 2,3 -5,0 4,0

Zona do Euro 1,9 2,7 1,9 1,2 -8,0 5,0

Japão 0,5 2,2 0,3 0,8 -4,0 2,2

China 6,8 6,9 6,7 6,1 2,0 7,5
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Fonte: FMI, Bloomberg, Itaú



Internacional

Na China, alguns setores importantes passam por uma 
recuperação em forma de V

Recuperação em V nos setores imobiliários e em infraestrutura

1

A recuperação em forma de V no segmento imobiliário 
residencial e nos investimentos em infraestrutura deve 

dar suporte à economia chinesa e aos preços de 
commodities. 

2

Nossas projeções para o crescimento do PIB da China 
permanecem em 2,0% para 2020 e 7,5% para 2021. 3

Há evidências de normalização adicional da atividade 
com melhoras no setor de serviços. O índice que 

acompanha as compras de insumos (PMI) na indústria 
de transformação permaneceu acima de 50 pelo 

terceiro mês consecutivo em maio.

5
Fonte: Haver, Itaú
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A posição da China em relação a Hong Kong e Taiwan 
pode representar riscos, mas, por enquanto, 

dificilmente ameaça o acordo comercial com os EUA. 
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Internacional

Nos EUA e na Europa, recuperação da economia começou, 
e risco de novas ondas da doença segue contido

Após início da reabertura das economias, taxa de contágio está 
perto de 1 nos EUA e abaixo de 1 na Europa

1

Os protestos nos EUA criam incertezas adicionais para 
as eleições. Até agora, Joe Biden lidera pesquisas em 

nível nacional e em alguns estados decisivos para o 
resultado da votação.  

2

A reabertura na Europa se iniciou com um sólido 
aumento da mobilidade, uma vez que os riscos de uma 

segunda onda de contaminação parecem contidos. A 
recessão será profunda, mas o pior já passou. 

3

Revisamos a projeção para o crescimento do PIB dos 
EUA em 2020 de -3,3% para -5,0% e de 4,5% para 4,0% 

em 2021. No entanto, teve início uma recuperação em 
maio, que será apoiada por fortes estímulos 

governamentais. 

6
Fonte: JHU, Itaú

Mantivemos nossas previsões para o crescimento do 
PIB da Zona do Euro inalteradas em -8,0% em 2020 e 

5,0% em 2021. No entanto, ajustamos a previsão para a 
taxa de câmbio no final do ano de 1,10 para 1,15 dólar 

por euro, considerando que a melhora da perspectiva 
para a coordenação fiscal reduz os riscos de um 

desempenho pior.
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Internacional

América Latina: Reabertura gradual em ambiente 
arriscado

Crescimento do PIB

1

2
Diante dos dados de atividade abaixo do 

esperado, revisamos a previsão para o 
PIB da região em 2020 de -6,1% para -

6,4%. Alguma normalização da atividade 
é provável a partir do 2S20, consistente 

com a experiência dos países que já 
flexibilizaram medidas de 

distanciamento social. 

3Dado o considerável hiato do produto e 
preços ainda baixos do petróleo, a 
inflação controlada deve permitir 

flexibilização monetária adicional em 
alguns países da região.

O número de novos casos de COVID-19 
ainda está subindo, embora a maior taxa 

de testagem seja parcialmente 
responsável pelo aumento.

7
Fonte: Itaú
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Internacional

Latam: nossas projeções

2018 2019 2020P 2021P

PIB - % 4,0 2,2 -6,6 4,6

PEN / USD (dez) 3,37 3,32 3,40 3,40

Taxa de referência
(dez) %

2,75 2,25 0,25 0,75

IPC 2,2 1,9 1,2 2,1

Peru

2018 2019 2020P 2021P

PIB - % 2,1 -0,1 -8,5 4,3

MXN / USD 
(dez)

19,65 18,93 22,0 21,5

Taxa de 
referência
(dez) %

8,25 7,25 4,00 4,00

IPC 4,8 2,8 2,9 3,3

México

2018 2019 2020P 2021P

PIB - % 2,5 3,3 -4,7 4,2

COP / USD (dez) 3254 3287 3.800 3.700

Taxa de 
referência (dez) 
%

4,25 4,25 2,00 2,00

IPC 3,2 3,8 2,5 3,0

Colômbia

2018 2019 2020P 2021P

PIB - % 4,0 1,1 -4,5 4,7

CLP / USD (dez) 694 753 800 770

Taxa de 
referência (dez) %

2,75 1,75 0,50 1,00

IPC 2,6 3,0 2,6 2,9

Chile

2018 2019 2020P 2021P

PIB - % -2,5 -2,2 -9,1 4,0

ARS / USD (dez) 37,8 59,90 88,00 130,00

Taxa de 
referência (dez) %

59,3 55,0 30,0 30,0

IPC 47,6 53,8 40,0 50,0

Argentina
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Introdução

Brasil

Sinais iniciais de 
estabilização

_ Há sinais incipientes de estabilização da propagação 
do vírus, embora incertezas permaneçam. A queda do 
número de novos casos/óbitos deve ser lenta e a 
reabertura da economia gradual. O início da 
flexibilização das medidas de distanciamento social 
em certos estados favorece, em tese, a retomada da 
atividade econômica, mas também aumenta o risco de 
agravamento da pandemia. 

_ Mantivemos nossas projeções de crescimento do PIB 
em -4,5% este ano e 3,5% em 2021. Dados preliminares 
indicam que a atividade econômica pode ter atingido 
seu piso em abril. 

_ Esperamos déficits primários de 10,2% do PIB em 2020 
e de 2,2% do PIB em 2021. O déficit do ano que vem 
contempla elevação de gastos sociais, parcialmente 
compensada por aumentos de tributos. 

_ Projetamos a taxa de câmbio em R$ 5,75 por dólar 
em 2020 e R$ 4,50 por dólar em 2021. Esperamos a 
continuidade do ajuste na conta corrente.

_ Revisamos nossa projeção de IPCA de 2,0% para 
1,8% neste ano e de 3,0% para 2,8% em 2021. O 
cenário para a inflação segue benigno, e a inflação 
baixa deste ano deve se propagar adiante. 
Esperamos que o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) estabeleça a meta de inflação de 2023 em 
3,25% ou 3,00%, reafirmando seu compromisso com 
a convergência da inflação para níveis mais 
compatíveis com aqueles observados em outros 
países emergentes.

_ Mantivemos nossa projeção para a taxa Selic em 
2,25% a.a. em 2020 e 3,0% a.a. em 2021. 

Destaques
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Brasil

Nossas projeções:

2016 2017 2018 2019 2020P 2021P

Atividade econômica
PIB (%) -3,3 1,3 1,3 1,1 -4,5 3,5
Desemprego (%) –Dezembro (PNAD
cont.)

12,6 12,4 12,2 11,6 14,0 13,7

Inflação
IPCA (%)

6,3 2,9 3,7 4,3 1,8 2,8

Política monetária
Taxa SELIC (%)

13,75 7,00 6,50 4,5 2,25 3,00

Fiscal
Superávit primário (% PIB)

-2,5 -1,7 -1,6 -0,9 -10,2 -2,2

Balança de pagamentos
Câmbio - Dezembro 3,26 3,31 3,88 4,03 5,75 4,50
Conta corrente (% PIB) -1,3 -0,7 -2,2 -2,8 -0,1 0,3
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Brasil

Coronavírus: sinais incipientes de estabilização

1

2
Há sinais um pouco mais claros de recuo do número 

de óbitos por habitante na região Norte. Mas, para 
uma melhora mais duradoura do quadro geral, é 

necessário que haja um recuo expressivo também nas 
regiões mais populosas do Brasil (Nordeste e 

Sudeste). 

3
Acreditamos que o pico de óbitos deve ocorrer no meio 

de junho, permitindo uma abertura gradual da 
economia. Para isso, será importante monitorar a 

evolução das taxas de contágio.

11
Fonte: Ministério da Saúde, taú

Ritmo de mortes por coronavírus (novos óbitos por 100 
mil habitantes, média de 7 dias)
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Brasil

Coronavírus: sinais incipientes de estabilização

1

2

12
Fonte: Prefeitura de São Paulo

Taxa de utilização de UTIs de hospitais municipais em São 
Paulo (capital) caiu com a adição de novos leitos

A capacidade hospitalar também é um indicador 
importante para realizar a flexibilização das 

medidas de isolamento social com maior margem 
de segurança. 
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A adição de novos leitos de UTI no município de 
São Paulo, somada a um cronograma de 

reabertura gradual, reduz as chances de colapso 
no sistema de saúde que, por sua vez, impediria 

um retorno das atividades.



Brasil

Projeções inalteradas para o PIB; propagação do 
vírus é o principal risco de baixa

1

Mantivemos nossas projeções de crescimento do PIB 
em -4,5% este ano e 3,5% em 2021.

2
Para o 2T20, esperamos contração do PIB de 10,6% 

ante o 1T20 com ajuste sazonal (não anualizada), 
influenciada pelas medidas de distanciamento social 

que têm vigorado durante a maior parte do trimestre 
devido à pandemia de COVID-19. 

3

13
Fonte: IBGE, taú

O PIB do 1T20 contraiu 1,5% ante o 4T19 com ajuste 
sazonal, resultado em linha com as expectativas 

(mercado: -1,5%; Itaú: -1,4%). Os detalhes do resultado 
indicam que alguns setores são mais resilientes às 

medidas de distanciamento social, enquanto outros 
foram significativamente afetados.

Heterogeneidade setorial durante o início da crise

1T20 Peso
Variação 

trimestral*

PIB 100,0% -1,5%

SERVIÇOS 63,3% -1,6%

Outros Serviços 15,1% -4,6%

Transporte, armazenagem e correio 3,7% -2,4%

Serviços de informação 2,9% -1,9%

Comércio 11,7% -0,8%

APU, educação pública e saúde pública 15,4% -0,5%

Interm. financeira e seguros 5,9% -0,1%

Atividades imobiliárias 8,5% 0,4%

INDÚSTRIA 17,9% -1,4%

Extrativa Mineral 2,6% -3,2%

Construção 3,2% -2,4%

Transformação 9,4% -1,4%

Luz e gás, água, esgoto e limpeza urbana 2,7% -0,1%

AGROPECUÁRIA 4,4% 0,6%

*Com ajuste sazonal

Vale notar que, mesmo com a retomada da economia no 
segundo semestre deste ano e no ano que vem, o PIB no 

final de 2021 ainda estará abaixo do nível pré-vírus. 4



Brasil

Riscos fiscais elevados

1

Para 2020, o impacto fiscal das medidas de combate 
aos efeitos do coronavírus deve alcançar 7,2% do PIB 

(R$ 525 bilhões). 

2
No caso de piora fiscal adicional, a retomada da 

economia ficaria ainda mais prejudicada, e a 
manutenção da taxa de juros próxima às mínimas 

históricas pode ser inviabilizada.

3

14
Fonte: BCB, taú

Esperamos déficits primários de 10,2% (R$ 735 bilhões) 
em 2020 e de 2,2% (R$ 175 bilhões) em 2021. A dívida 

bruta deve alcançar 92% do PIB em 2020 e 88% do PIB 
em 2021, ante 76% do PIB em 2019. 

Forte alta na dívida pública, e maiores riscos fiscais

Para 2021, esperamos um aumento de gastos sociais 
da ordem de 0,9% do PIB (R$ 67 bilhões), financiado 

parcialmente por um aumento da carga tributária de 
0,2% do PIB (R$ 20 bilhões). 
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Brasil

Overshooting do câmbio no curto prazo; ajuste 
forte nas contas externas 

1

2
Há riscos nas duas direções. Por um lado, caso haja 

uma deterioração fiscal significativa que resulte numa 
saída mais forte de capitais (com eventual fuga de 

capitais de brasileiros), o overshooting da moeda 
deve ser mais intenso. 

3
Por outro lado, o ambiente global, marcado pela 

busca por retorno financeiro, pode atuar no sentido 
de apreciar ativos brasileiros, acelerando a 

convergência para valores compatíveis com 
fundamentos da economia brasileira (que 

acreditamos ser em torno de R$ 4,25 por dólar).

Mantivemos a previsão para a taxa de câmbio em R$ 
5,75 por dólar em 2020 e R$ 4,50 por dólar em 2021. 

15
Fonte: BBG, Itaú

BRL vs pares emergentes*

Os dados de contas externas mais recentes 
confirmam que o câmbio nos patamares atuais, 

somado aos efeitos da pandemia e à consequente 
forte contração da atividade econômica, já promove 

um ajuste intenso nas contas externas. 
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Brasil

Cenário de inflação baixa se propaga para 2021

Composição da inflação

Revisamos nossa projeção para 2021 de 3,0% 
para 2,8%. Diversos fatores contribuem para a 

continuidade da dinâmica benigna da inflação. 
Inércia favorável, expectativas ancoradas e 

elevada capacidade ociosa da economia 
seguem exercendo pressões baixistas, em 

especial nas medidas de núcleo.

Revisamos a estimativa de inflação neste ano 
de 2,0% para 1,8%, abaixo do piso da meta. 

Parte do reajuste decorre da decisão da 
Aneel de manter o patamar de bandeira 

verde nas contas de energia elétrica ao longo 
do ano. 

16
Fonte: IBGE, Itaú

1,8%

2,8%

-4%

0%

4%

8%

12%

dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21

Variação em 12 meses

IPCA
Livres
Administrados

Projeções

1

2

3
Por fim, o CMN determinará a meta de inflação 

para o ano de 2023 no dia 25 de junho. 
Acreditamos que a meta possa ser reduzida 

para 3,25% ou até 3,00%.



Brasil

Política monetária: testando novas mínimas

1

Acreditamos que o Copom irá realizar um novo corte 
de 75 p.b. na próxima reunião. Posteriormente, a 

autoridade monetária deve interromper o ajuste a fim 
de monitorar seus efeitos, ainda que não se possa 

descartar que volte a realizar novas reduções na taxa 
Selic, com cautela, antes do fim do ano.

2

A capacidade de continuar testando novas mínimas 
para a taxa de juros depende dos seus impactos sobre 

a taxa de câmbio e, consequentemente, sobre as 
expectativas de inflação e estabilidade financeira. 

3

Mantivemos a nossa projeção para a taxa Selic em 
2,25% a.a. para o final de 2020 e em 3,0% a.a. para 

dezembro de 2021. 

17
Fonte: BBG, Itaú
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Quer continuar essa conversa?

Com o aplicativo Itaú Análises Econômicas, você

recebe nossos relatórios de economia em tempo real.

18
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Informações Relevantes

• 1. Este relatório foi desenvolvido e publicado pelo Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”). Este relatório não é um produto do Departamento de Análise 
de Ações do Itaú Unibanco ou da Itaú Corretora de Valores S.A. e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM n.º 598, de 3 de maio de 2018. 

• 2. Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra e/ou venda ou como uma 
solicitação de uma oferta de compra e/ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As informações 
contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que o relatório foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. Entretanto, o Itaú Unibanco não dá 
nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma 
relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. O Itaú Unibanco não possui qualquer obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e informar o 
respectivo leitor.

• 3. As opiniões expressas neste relatório refletem única e exclusivamente as visões e opiniões pessoais do analista responsável pelo conteúdo deste material na data de sua divulgação e foram 
produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao Itaú Unibanco, à Itaú Corretora de Valores S.A. e demais empresas do grupo econômico do Itaú Unibanco. 

• 4. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito do Itaú Unibanco. 
Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório encontram-se disponíveis mediante solicitação. O Itaú Unibanco e/ou qualquer outra empresa de seu grupo 
econômico não se responsabiliza e tampouco se responsabilizará por quaisquer decisões, de investimento ou e outra, que forem tomadas com base nos dados aqui divulgados.

Observação Adicional: Este material não leva em consideração os objetivos, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer cliente em particular. Os clientes precisam obter 
aconselhamento financeiro, legal, contábil, econômico, de crédito e de mercado individualmente, com base em seus objetivos e características pessoais antes de tomar qualquer decisão fundamentada 
na informação aqui contida. Ao acessar este material, você declara e confirma que compreende os riscos relativos aos mercados abordados neste relatório e às leis em sua jurisdição referentes a 
provisão e venda de produtos de serviço financeiro. Você reconhece que este material contém informações proprietárias e concorda em manter esta informação somente para seu uso exclusivo. 

SAC Itaú: Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, fale com o SAC Itaú: 0800 728 0728. Ou entre em contato através do nosso portal https://www.itau.com.br/atendimento-
itau/para-voce/. Caso não fique satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, 
São Paulo-SP, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24h, 0800 722 1722. 

https://www.itau.com.br/atendimento-itau/para-voce/

