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Brasil
Nível de incerteza é o maior já visto e desafia
economistas a projetar cenários
Média aponta queda de 0,9% no ano e só 6 de 36 instituições consultadas acreditam
em alguma alta em 2020
Por Arícia Martins e Victor Rezende — De São Paulo
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Entre 36 instituições financeiras e consultorias ouvidas pelo Valor Data, apenas 6
esperam desempenho positivo para a economia brasileira este ano. Segundo a
mediana de projeções, o Produto Interno Bruto (PIB) terá retração de 0,9% em 2020,
seguida de expansão de 2,5% em 2021. Economistas destacam que o
desenvolvimento da crise do coronavírus impõe um grau de volatilidade nunca
antes registrado para projetar cenários, e muitas casas ainda estão revendo seus
números.
“Não há parâmetros do passado com os quais podemos comparar e achar métricas
razoáveis para as projeções. Vemos, talvez de forma inédita, estimativas que vão de
zero a queda de 10% este ano. Tal volatilidade sinaliza o grau de tiro no escuro pelo
qual estamos passando”, diz Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados.
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Na segunda, Vale voltou a ajustar seu cenário. Agora estima que o PIB vai recuar
2,1% em 2020. A previsão considera queda de 0,2% no primeiro trimestre em
relação ao anterior, com ajuste sazonal, e “estonteante” redução de 6,5% no
segundo trimestre contra o primeiro.
“Parece que o efeito maior da crise se dará no segundo trimestre, em que o contágio
atingirá seu pico, causando estresse máximo ao sistema de saúde em torno da
metade do trimestre. Com a queda esperada na taxa de crescimento de novos
contágios no final do segundo trimestre, imagina-se uma volta à normalidade já no
terceiro trimestre”, avalia.
Com 33 anos de acompanhamento do cenário macroeconômico do país, Nelson
Rocha, economista-chefe do banco BRP, afirma nunca ter trabalhado em meio a
tamanha incerteza. “Estamos todos desinformados e ninguém sabe o que está
acontecendo com segurança em cada um dos setores”, resume.
Mesmo segmentos que ainda não sofreram com as medidas de distanciamento
social, como a cadeia da soja, por exemplo, estão preocupados com gargalos
logísticos, devido às barreiras que vários Estados estão impondo à circulação,
aponta Rocha. E há setores da economia que já “derreteram” - setor aéreo e hotéis.
“Todas as medidas no mundo de redução de juros, injeção de liquidez e
intervenções monetárias e fiscais são relevantes, mas ninguém consegue somá-las
porque elas não param de sair. Provavelmente vão atenuar um pouco, mas não
frear a crise. É um problema de saúde pública.”
O BRP estima expansão de 0,8% do PIB brasileiro este ano, considerando que as
pessoas voltem a sair de casa no começo de maio, e que a economia terá reação
relativamente rápida com o fim do choque, não em formato de “V”, mas em “U”.
“Mas essa é uma estimativa na base do chute. A cada dia que as medidas de
quarentena se prolongam, a economia se machuca mais.”
Integrante do grupo de conjuntura econômica do Instituto de Economia e da
Coppead da UFRJ, Margarida Gutierrez concorda que o nível de incerteza para fazer
projeções é recorde. “Não temos nem modelo para isso”, diz. Segundo Margarida, a
principal pergunta no momento, e para a qual ninguém tem resposta, é quanto
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tempo seremos obrigados a ficar em isolamento social, e quantas empresas vão
conseguir sobreviver.
Para a economista, a retomada terá formato de “V” na segunda metade do ano, mas
a preocupação é qual será a intensidade do “fundo do poço”. “As empresas estão
sem fluxo de caixa. Como vão pagar fornecedores e trabalhadores?”, questiona.
Nesse quadro, afirma, as medidas de estímulo são insuficientes para evitar
quebradeira geral das companhias.
A economista observa ainda que além do choque de oferta e de demanda já em
curso, a covid-19 está gerando crise no sistema financeiro e bancário, uma vez que
os preços de vários ativos estão despencando, e os bancos muito provavelmente
terão que lidar com perdas financeiras e aumento da inadimplência.
Não por acaso, alguns economistas defendem medidas ainda mais agressivas para
dar apoio à economia. É o caso da Quantitas, cujo cenário-base prevê Selic em 2,75%
anuais ao fim de 2020, embora o economista-chefe, Ivo Chermont, não descarte o
juro abaixo de 2%.
A gestora projeta queda de 0,7% do PIB no ano. Chermont avalia que o momento é
de extrema incerteza. “Seria mentiroso da minha parte dizer que tenho algum tipo
de visão técnica sobre a atividade no ano que vem, por exemplo. Presumo que a
recuperação será mais difícil do que seria se não tivéssemos o choque do
coronavírus. Vamos ter desemprego em alta, o hiato do produto voltando a abrir e
um buraco na situação fiscal que não esperávamos antes.”
Bradesco BBI, Santander, Citi Brasil, Morgan Stanley, banco F ibra, XP Investimentos,
Ativa Investimentos, MZK Investimentos, AZ Quest, Azimut Brasil e Sicredi Asset não
participaram da pesquisa porque estão refazendo as contas. Algumas instituições
também preferiram não divulgar números para 2021.
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