
Prévia do PIB do Segundo trimeste de 2021
Os resultados do PIB do 2T21 serão publicados pelo IBGE na próxima

semana (quarta-feira, 01/09). Esperamos modesto crescimento de 0,3%

em comparação ao trimestre imediatamente anterior (alta de 13,0%

ante o 2T20), após significativo aumento de 1,2% entre o 1T21 e o 4T20

(1,0% entre o 1T21 e o 1T20). Se nossa estimativa estiver correta, o

efeito de carrego estatístico para o crescimento do PIB de 2021 será de

5,2%. Além disso, o PIB Brasileiro ficaria 0,3% acima do nível registrado

antes da pandemia (4T19). Reforçamos nossa expectativa de expansão

de 5,5% este ano.

Para o PIB de 2022, por sua vez, esperamos crescimento de 2,3%, o que

considera um efeito de carrego estatístico ao redor de 1% deixado pelo

PIB de 2021. Atribuímos um viés de baixa a esta projeção, entretanto,

principalmente devido à deterioração significativa das condições

financeiras nas últimas semanas (a última revisão de projeção para o

desempenho do PIB foi realizada no início de julho). Destacamos a

maior percepção de risco fiscal e a elevação acentuada das taxas reais

de juros. Divulgaremos outro relatório com análises e simulações para

o desempenho da economia doméstica no próximo ano após

conhecermos os dados oficiais do PIB do 2T21.

Nossas estimativas detalhadas para os resultados do PIB do 2T21 são

apresentadas na tabela abaixo:

Estimamos crescimento de 0,3% para o PIB do 2T21
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Pela Ótica da Oferta, destaque para o crescimento disseminado do setor de serviços, impulsionado, em grande medida, pelo
afrouxamento das restrições de mobilidade possibilitada pelos avanços na campanha de vacinação da população contra a
Covid-19 e pela nova rodada de pagamentos de auxílio emergencial às famílias mais vulneráveis à crise sanitária.
Esperamos elevação de 1,2% T/T para o PIB de Serviços no 2T. Com relação aos subsetores, prevemos taxas de crescimento
mais acentuadas para (I) Serviços de Informação e Comunicação (3,3% T/T), que seguem em rota de crescimento firme
desde meados de 2020, e (II) Comércio (2,2% T/T), conforme sinalizado pelo desempenho sólido das vendas reais no varejo
ampliado. Além disso, o subsetor de Outros Serviços deve mostrar retomada de crescimento no 2T, após contração aguda no
1T (neste caso, notamos a recuperação dos serviços prestados às famílias, como aqueles de alimentação e hospedagem), e a
atividade de Serviços de Transporte e Armazenagem deve ter permanecido em trajetória altista, ainda que a um ritmo mais
moderado.

Por outro lado, o PIB da Agropecuária e o PIB da Indústria Total irão apresentar resultados negativos no 2T, segundo nossas
estimativas. Com relação ao primeiro, as quebras nas safras de café (principal contribuição baixista no período), cana-de-
açúcar e milho mais do que compensaram a expansão da safra de soja, a qual é parcialmente contabilizada no 2T
(calculamos declínio de 3,2% T/T para o PIB do setor primário no último trimestre). Por sua vez, o PIB Industrial deve ter
recuado 1,6% T/T no período, devido aos níveis de produção deprimidos da Indústria de Transformação (-2,7% T/T). De forma
geral, o setor manufatureiro segue enfrentando elevação de custos de matérias-primas importantes (ex: aço, energia elétrica e
combustíveis), e algumas cadeias produtivas sofrem com escassez no fornecimento de insumos desde o segundo semestre
do ano passado (setor automotivo como principal exemplo). Enquanto isso, os setores da Extrativa Mineral (4,2% T/T) e da
Construção Civil (2,0%) devem exibir números sólidos para o 2T. No primeiro caso, tanto a cadeia de óleo e gás quanto as
atividades mineradoras (protagonismo do minério de ferro) avançaram; em relação ao segundo, temos observado grande
dinamismo nos segmentos imobiliário residencial e logístico, que mais do que compensa os níveis ainda fracos do segmento
imobiliário comercial e das grandes obras de infraestrutura. Por fim, também chamamos a atenção para a forte expansão dos
Impostos Indiretos Líquidos no período recente (esperamos alta de 0,8% T/T no 2T), contribuindo de forma importante para o
resultado do PIB a preços de mercado – em relação a igual trimestre de 2020, este componente deve mostrar taxa de
crescimento ao redor de 20%, haja vista a base comparativa bastante fraca com a eclosão da pandemia e medidas
governamentais de diferimento tributário.

Pela Ótica da Demanda, esperamos resultados favoráveis para todos os componentes. O Consumo das Famílias expandiu
1,2% T/T no 2T, de acordo com nossos cálculos, em linha com a retomada do comércio e dos serviços. Na mesma direção,
acreditamos que o Consumo do Governo voltou a crescer no trimestre passado (1,6% T/T), como reflexo da normalização
parcial da prestação de serviços públicos, tais como os de saúde e educação. Por sua vez, a Formação Bruta de Capital Fixo
provavelmente recuou no 2T (-1,4% T/T), mas ressaltamos que os investimentos registraram crescimento expressivo nos
trimestres anteriores (isto é, base de comparação bastante elevada na margem). De fato, o consumo aparente de bens de
capital continua robusto (esta categoria é destaque positivo nas divulgações da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE) e muitos
segmentos da construção civil vêm avançando, conforme já mencionado. Consequentemente, estimamos aumento de 0,9%
T/T para a Absorção Doméstica no 2T (desempenho agregado do Consumo das Famílias, Consumo do Governo e
Investimentos). Por fim, esperamos que tanto as Exportações (6,8% T/T) quanto as Importações (6,5% T/T) tenham crescido
substancialmente no 2T, impulsionadas pela recuperação firme da economia global e ampliação da demanda doméstica.
Assim, calculamos ligeira contribuição positiva do Setor Externo para o crescimento do PIB Total no último trimestre (0,1
p.p.). Em contrapartida, a Variação de Estoques deve ter sido negativa no 2T (-0,7 p.p. de acordo com as nossas contas),
contrastando com os resultados do 1T, quando o processo de recomposição de estoques em diversas cadeias industriais e o
grande volume da safra de soja culminaram em elevação expressiva do indicador (incremento de 1,8 p.p. na margem).

Olhando adiante, reiteramos a avaliação de que o PIB Brasileiro mostrará crescimento consistente no segundo semestre
deste ano, sobretudo devido à reabertura econômica e retomada do setor de serviços. Se nossa expectativa para o
crescimento do PIB deste ano estiver correta (5,5%), o carrego estatístico para o PIB do próximo ano ficará ao redor de 1,0%.

Por ora, prevemos expansão de 2,3% para o PIB de 2022. Atribuímos um viés de baixa a esta projeção, entretanto,
principalmente devido à deterioração significativa das condições financeiras nas últimas semanas (a última revisão de
projeção para o desempenho do PIB foi realizada no início de julho). Destacamos a maior percepção de risco fiscal e a
elevação acentuada das taxas reais de juros.

Outros riscos relevantes à atividade doméstica também estão no radar. Entre eles, destacamos a persistência da pressão
inflacionária, que pode implicar menor massa de renda real disponível às famílias e política monetária mais apertada em
relação ao nosso cenário base atual; a crise hídrica e probabilidade crescente de algum tipo de racionamento de energia
elétrica nos próximos trimestres; e a disseminação da variante Delta do coronavírus e, com isso, possível desaceleração mais
acentuada da economia global.

Divulgaremos outro relatório com análises e simulações para o desempenho da economia doméstica no próximo ano após
conhecermos os dados oficiais do PIB do 2T21.
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