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1. Resumo Introdutório 

 

No Brasil, muito embora houvesse projeções para o final de 2020 enxergando um câmbio mais acentuado, 

um mercado acionário (Ibovespa), mais forte e pouco volátil próximo à casa dos 140-150 mil pontos, e uma 

Taxa Selic em patamar de correção, após a disseminação do Coronavírus (Covid-19) tudo isso foi por água 

abaixo. 

O vírus já atingiu mais de 125 mil pessoas no mundo todo e deixou mais de 4.600 mortos desde o início do 

surto na China em 31 de dezembro. Apesar do número alto de contaminados e da velocidade com a qual 

tem atingido mais países a cada dia, o que obrigou a OMS a declarar uma pandemia, a doença tem nível de 

contágio considerado moderado e baixa letalidade. 1 

Observado o avanço do número de contágio, como conseqüência os governos tiveram que tomar medidas 

pontuais visando conter o alastramento do vírus, e evitar sua proliferação através de isolamento dos 

pacientes diagnosticados com a doença, ou seja, em quarentena, e também proibir aulas escolares, 

eventos com alto índice de aglomerações de pessoas, proibição de vôos para locais de alto risco de 

contágio. 

Nada obstante, os mercados temerosos com o surto do vírus, reagiram fortemente nas primeiras semanas 

de Março, com investidores extremamente assustados não somente com o grau de proliferação da 

doença, mas também pelos impactos econômicos que ela traz aos países, e por conseqüência a todo o 

globo. 

Com as medidas de paralisação de eventos, proibição de vôos, e ainda isolamento de pessoas, a economia 

da maioria dos países agora crescerá menos que se esperava, com isso, voltou-se a falar sobre a alta 

probabilidade de ocorrer uma possível recessão econômica mundial. 

Já sofrendo com a epidemia do coronavírus, o mundo foi surpreendido pela guerra do petróleo entre 

Arábia Saudita e Rússia, onde após reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a 

Rússia se negou a cortar a produção de petróleo para manter os preços da commoditie nos patamares 

antes do surto da doença. 

Em retaliação a decisão negativa dos Russos quanto ao corte da produção, a Arábia Saudita que é um dos 

maiores produtores de petróleo no mundo, anunciou o maior corte de preço do petróleo em 20 anos. O 

país árabe chegou a reduzir entre US$ 4 e US$ 6 o valor do barril, e até US$ 7 alguns barris que vão para os 

Estados Unidos, os árabes também anunciaram um plano que irá elevar a produção acima de 10 milhões 

de barris por dia (bpd) em abril. Por conseqüência disso o preço do petróleo que já estava com viés de 

baixa por conta da menor demanda de mercado, pelos impactos do coronavírus, o preço do barril 

despencou cerca de 50%, com o Brent atingindo a marca dos US$ 36,84 em 11 de março. 

 
1 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/13/grau-de-contagio-e-letalidade-numeros-
coronavirus.htm 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/13/grau-de-contagio-e-letalidade-numeros-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/13/grau-de-contagio-e-letalidade-numeros-coronavirus.htm
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2. Impactos da queda do petróleo no Brasil 

Com a queda no preço do barril, e com o mundo supostamente flertando com uma possível recessão 

econômica, as ações da Petrobras negociadas em bolsa despencaram com força, sem saber até quando 

durará essa briga entre árabes e russos, os mercados fugiram dos ativos ligados ao petróleo. 

Como conseqüência a gigante brasileira, a Petrobrás, já perdeu R$ 93 bilhões em valor de mercado na 

última semana, segundo a Economática. 

Com a pandemia do coronavírus, as companhias aéreas estão cancelando vôos, fábricas diminuindo horas 

trabalhadas e o mundo atento ao desempenho das economias diante da pandemia, e a produção atual 

maior que a demanda e com preços barateados, a gigante derreteu. 

Diante disso, é importante ressaltar que a arrecadação brasileira dos royalties sobre a produção diminui, 

afetando diretamente a receita do Governo Federal e também das prefeituras e governos de estados 

produtores. O Centro Brasileiro de Inraestrutura (CBIE) estima uma queda de R$ 20 bilhões na arrecadação 

do país. 

Em torno de todo esse cenário uma coisa é certa, o mercado aguarda ansiosamente, qual será o 

comportamento do governo frente a esse desafio. 
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3. Cenário Externo 

No mercado externo, o centro do palco está voltado à expressiva disseminação do novo vírus pelos países, 

as políticas adotadas visando a contenção do aumento de casos de contaminação pela doença, 

normalmente afetam diretamente a produção e a economia daqueles que o fazem, com isso, será 

necessário aguardar os próximos trimestre para mensurar os impactos gerados pela doença. 

Enquanto a China, se recupera da epidemia que se iniciou por lá, demais regiões do globo sofrem com a 

chegada da doença. 

• Noruega, Dinamarca, Polônia e Chipre anunciaram que fecharão suas fronteiras a todos os 
estrangeiros, elevando a oito o número de países que adotaram o isolamento extremo como forma 
de combater a pandemia de coronavírus. 
 

• Itália e Eslováquia estão em quarentena, com restrições a mobilidade mesmo 
dentro do país, e República Tcheca e Ucrânia já haviam tomado a medida mais cedo. 
 

• As medidas acompanham a expansão da doença pelo continente: a OMS 
anunciou hoje que é a Europa, e não mais a Ásia, o epicentro da pandemia global. 
 

• A Suíça também endureceu a passagem na fronteira com a Itália, permitindo a passagem apenas de 
cidadãos suíços.2 

• O governo polonês anunciou o fechamento por dez dias a partir de sábado. Além de proibir a 
entrada de estrangeiros, a Polônia determinou que todo cidadão que entrar no país deverá ficar em 
quarentena por 14 dias. 
 

 
2 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/europa-e-agora-o-centro-da-pandemia-decoronavirus- 
diz-oms.shtml 
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4. Medidas para estimular as Economias 

Visando estimular a economia, muitos países, tem adotado uma postura sucessiva quanto ao corte nas taxas de 

juros, o Federal Reserve-FED (Banco Central Americano), cortou em 50 beps a taxa básica de juros do país 

americano, atingindo uma média anual entre 1,25 e 1,50. Ainda no país americano, para mitigar os impactos da 

paralisação das empresas, o governo também sugeriu medidas como a diminuição dos impostos que incidem sobre a 

folha de pagamentos, e também incentivos fiscais para auxiliar as empresas nesse momento de pouca geração de 

caixa. 

No Brasil, o governo já anunciou uma série de medidas para conter os impactos do vírus na economia local, entre 

elas:  

• Segundo Paulo Guedes, Ministro da Economia, o governo irá importar produtos médicos e hospitalares sem 

tarifas. 

 

• Na mesa do time econômico também está a análise do que pode eventualmente ser feito em relação a 

recursos não sacados de Pis/Pasep. 

 

• No dia 20 de fevereiro, o BC editou duas medidas que podem injetar R$ 135 bilhões na economia. “BC vai 

anunciar medidas de liquidez, R$ 135 bi entram em efeito hoje”, disse o ministro, após reunião no período 

da manhã desta sexta-feira, 13, com os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, do Banco do Brasil, Rubem 

Novaes, e do Banco Central, Roberto Campos Netos, que participou por teleconferência. 

 

• Outra medida, já valendo desde 2 de março, foi a redução da parcela dos recolhimentos compulsórios 

considerados no Indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCR) dos bancos. Essa medida libera outros R$ 86 

bilhões para que os bancos possam emprestar mais. 



RELATÓRIO ECONÔMICO 

 

8 

 

5. Novas Projeções 

 

Produto Interno Bruto - PIB 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu em 0,1 ponto percentual a estimativa de crescimento da 

economia mundial para 2020. 

A projeção para o crescimento da economia este ano foi reduzida de 2,4% para 2,1%, informou no dia 11 a 

Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, no boletim Macro Fiscal. Ainda no dia 10, o 

secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, havia adiantado que a previsão para 

o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) ficaria acima de 2%. 

Depois da semana de terror nos mercados globais e na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), as instituições financeiras 

e especialistas começaram a revisar para baixo o crescimento, em 2020, do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

As projeções já haviam sido rebaixadas após a divulgação do frustrante resultado de 2019, com alta de apenas 1,1%, 

e agora há quem aposte até numa retração de 0,5% da atividade econômica este ano.3 

 

 
3 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/03/15/internas_economia,834338/especialistas-
apontam-retracao-de-0-5-nas-projecoes-do-pib-2020.shtml 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/fmi/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/22/coronavirus-reduzira-percentual-do-crescimento-global-diz-fmi.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/03/15/internas_economia,834338/especialistas-apontam-retracao-de-0-5-nas-projecoes-do-pib-2020.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/03/15/internas_economia,834338/especialistas-apontam-retracao-de-0-5-nas-projecoes-do-pib-2020.shtml
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Ainda sobre a questão das novas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB), dos países, vale observar, o que 

explanou a Moody’s, pontuando que: 

• Em seu comunicado, a agência cortou a projeção de crescimento do G-20 em 2020, de 2,4% para 2,1%. 

• Para a China, a redução foi de 5,2% a 4,8%, enquanto a dos EUA passou de 1,7% para 1,5%. 

• No caso do Brasil, a projeção de crescimento foi reduzida de 2,0% para 1,8%, também por causa dos 

impactos do coronavírus. 

Como afirmou por meio de seu comunicado, o coronavírus prejudicará o crescimento econômico de muitos países 

ao longo do segundo trimestre. Segundo a agência de classificação de risco, a retomada das atividades econômicas 

normais dependerá de quanto tempo se levará para conter a disseminação global do vírus.4 

Ainda vale ressaltar e reforçar, que todas as projeções, até o fechamento deste relatório em 15/03/2020, não estão 

considerando os impactos da queda no preço do barril do petróleo, ocasionado pela disputa entre Arábia Saudita e 

Rússia, que geram um efeito imersivo, imensurável e extremamente prejudicial a saúde econômica mundial, que já 

sangra pelos efeitos pandêmicos do coronavírus. 

 

 
4 https://www.infomoney.com.br/economia/moodys-corta-projecao-do-pib-do-brasil-de-2-para-18-para-2020-por-causa-do-
coronavirus/ 

https://www.infomoney.com.br/economia/moodys-corta-projecao-do-pib-do-brasil-de-2-para-18-para-2020-por-causa-do-coronavirus/
https://www.infomoney.com.br/economia/moodys-corta-projecao-do-pib-do-brasil-de-2-para-18-para-2020-por-causa-do-coronavirus/
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Inflação 

Além da revisão para o PIB, os analistas ouvidos pelo Banco Central também reduziram, pela nona semana seguida, 

suas projeções para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial no país. A previsão 

para o indicador saiu de 3,20% para 3,19% no ano. O valor está abaixo da meta estabelecida de 4% pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), mas dentro da margem de erro, que é de meio ponto porcentual para mais ou para 

menos. 

 

Ainda no último Boletim Focus emitido pelo Banco Central do Brasil, o IPCA ficou projetado à 3,20 para o final do ano 

de 2020. Depois de nove cortes consecutivos, a mediana das projeções dos economistas do mercado para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no fim deste ano subiu de 3,19% para 3,20%, segundo o Focus 

divulgado em 06/03/2020. 

 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/ipca
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Taxa Selic 

Quanto à taxa Selic, a maioria dos analistas projeta algo entre a mediana das estimativas para a taxa básica 

de juros no fim de 2020 caiu de 4,25% para 3,50% entre os economistas que mais acertam as previsões, os 

chamados Top 5, de médio prazo, segundo o Focus. 

Entre os economistas em geral, no entanto, o ponto-médio para a Selic no fim de 2020 manteve-se nos 

mesmos 4,25% das últimas sete semanas. 

Para 2021, a projeção para a Selic também recuou, de 5,75% para 5,00% entre os campeões de acertos, e 

de 5,75% para 5,50% entre os economistas em geral. 

Dólar 

No fator cambial, possuímos literalmente “um elefante na sala”, no ano de 2019, o Banco Central executou 

cortes na taxa Selic, e ainda em 2020 a taxa cortada em 0,25 beps, atingiu sua mínima histórica nos 4,25% 

ao ano. Pontuado isto, entendemos que pelos sucessivos cortes efetuados na taxa de juros básica da 

economia brasileira, é normal uma variação cambial enfraquecendo a moeda local frente às demais 

moedas, e em especial ao dólar. 

E ainda que por muitos momentos, por motivos de instabilidade política, tivemos grandes altas na moeda, 

o Banco Central, pontualmente efetuou leilões periodicamente, sempre que necessário para manter o 

efetivo poder de compra da moeda. 

No entanto, nos últimos meses, o dólar teve altas consecutivas, e ainda com o Banco Central realizando 

leilões de dólar á vista, e também atuando por meio de swaps-cambiais, nem isso foi capaz de conter a alta 

da moeda norte americana, que no dia 12/03/2020, logo na abertura da sessão, abriu cotada na máxima 

atingindo o patamar dos R$ 5,02, valor este histórico para a moeda.5 

Com um cenário econômico prejudicado pelos efeitos de paralisação e contenção advindos do surto de 

coronavírus, uma das medidas cabíveis para dar mais liquidez e incentivar os mercados e a economia é 

novos cortes na taxa básica de juros, assim como vários países estão fazendo, após o FED realizar corte 

 
5 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/09/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-217percent-para-199percent-aponta-
focus.ghtml 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/09/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-217percent-para-199percent-aponta-focus.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/03/09/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-217percent-para-199percent-aponta-focus.ghtml
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inédito e emergencial de 0,50 beps, no entanto, cortar juros em um cenário de volatilidade e altas 

consecutivas pelo dólar, essa medida só faria a moeda americana subir mais forte ainda, pressionando o 

Banco Central a efetuar novos leilões para conter as elevações e movimentações de altas destoantes. 
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Essa mídia é meramente informativa e não é uma recomendação de investimento, o mercado 

acionário e financeiro é bastante volátil e você deve pesquisar ou procurar algum profissional 

credenciado em investimentos para proteger seu patrimônio. O investimento em ações é de 

alto risco. 

As informações disponibilizadas neste relatório não configuram um relatório de análise ou 

qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. 

 Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. 

 

É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, ilustrações ou qualquer outro 

conteúdo deste site por qualquer meio sem a prévia autorização de seu autor/criador ou do 

administrador, conforme LEI Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Algumas das informações aqui apresentadas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. 

Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e manuseio, a Legis Maxima não se 

responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos. 
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