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Ao se aproximar do fim do ano, mesmo sem conseguirmos ainda ter clareza como entraremos em 

2021, as incertezas em relação à Economia no pós-pandemia começam a aparecer.

O ANO DE 2020  
FOI, SEM NENHUMA 
DÚVIDA, DIFERENTE 
DE TUDO QUE 
ESTÁVAMOS 
ACOSTUMADOS 
E AINDA TRAZ 
DESAFIOS ENORMES 
A TODOS NÓS E 
EM ESPECIAL AOS 
FORMULADORES 
DE POLÍTICAS 
ECONÔMICAS.

O gasto emergencial necessário para atender a 

grande parcela da população que se viu impedida de 

gerar renda acelerou a discussão sobre como a so-

ciedade vai lidar com a transformação no mercado 

de trabalho e escancarou ainda mais a fragilidade 

das contas públicas brasileiras.

O ineditismo também trouxe alterações importantes 

nas variáveis econômicas. O juro no patamar mais bai-

xo da história impactou diretamente o valor da nos-

sa moeda. O Real só não tem pior performance que 

o Peso argentino entre todas as moedas do mundo.  

A inflação está muito acima do projetado, principal-

mente no atacado, colocando pressão em uma de-

sejada retomada da economia.

MELHORES RETORNOS À VISTA (%)

  1 - Lev búlgaro BGN 6.74

  2 - Renminbi chinês CNY 5.86

  3 - Peso filipino PHP 5.42

  4 - Dólar de Taiwan TWD 5.01

  5 - Novo leu romeno RON 4.71

  6 - Won sul-coreano KRW 4.67

  7 - Coroa tcheca CZK 3.09

  8 - Zloty polonês PLN 1.06

  9 - Dólar de Hong Kong HKD 0.50

10 - Dólar de Cingapura SGD 0.41

PIORES RETORNOS À VISTA (%)

-2.04  14 - Florim húngaro HUF

-2.13  15 - Peso chinelo CLP

-3.60  16 - Rúpia indiana INR

-6.65  17 - Peso mexicano MXN

-8.53  18 - Sol peruano PEN

-8.91  19 - Rand sul-africano ZAR

-9.58  20 - Peso colombiano COP

-18.86  21 - Rublo russo RUB

-23.85 22 - Lira turca TRY

-24.92 23 - Real BRL

-26.43 24 - Peso argentino ARS
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IGPM - 12 MESES

As reformas administrativa e tributária parecem tími-

das e não serão suficientes para reverter a trajetória 

da dívida pública que deve ultrapassar 100% do PIB 

no próximo ano.  A carga tributária de 35% do PIB 

não permite ajustes pelo lado da receita e todas as 

discussões em relação ao gasto público empacam 

no Congresso e as vezes até no anseio do executivo 

de não desagradar sua base de apoio.

BAIXE O APP DA  
GALAPAGOS.
Sua carteira de investimentos na palma 

da sua mão. Simples e intuitivo. 
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O GRANDE DESAFIO 
CONTINUA SENDO 
O CONTROLE DAS 
CONTAS PÚBLICAS. 
AS ESPERADAS 
REFORMAS 
ESTRUTURAIS 
AINDA NÃO 
ACONTECERAM. 
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DÍVIDA BRUTA DO BRASIL EM RELAÇÃO AO PIB

PORCENTAGEM DO PIB
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Parece consenso entre todos os analistas que parte do esforço fiscal deveria vir com o fim dos inúme-

ros benefícios/subsídios que foram criados ao longo dos anos e chegam a 4% do PIB.

Muitas vezes a discussão sobre esforço fiscal e controle da trajetória da dívida parece um filme de 

ficção, se tentarmos resumir para facilitar o entendimento, podemos dizer que com uma dívida de 

100% do PIB e juros de 4%, o esforço fiscal tem que ser a diferença entre estes juros e o crescimento, 

ou seja, crescer é preponderante para reduzir a trajetória da dívida.

Para crescer é preciso restabelecer a confiança e essa só virá se mostrarmos que somos capazes de 

controlar a dívida pública. Por isto o mercado é tão enfático na necessidade das reformas que são a 

única forma de mostrar ao mundo que seremos capazes de sair desse ciclo vicioso.

O controle das contas públicas é importante também para tirar a pressão inflacionária verificada no 

segundo semestre de 2020. O câmbio retornaria ao ponto de equilíbrio, patamar abaixo do atual, e o 

Banco Central não estaria tão pressionado a subir demasiadamente a taxa de juros.

SIGA A PÁGINA DA  
GALAPAGOS WM  
NO LINKEDIN.

http://www.galapagoscapital.com.br
https://www.linkedin.com/company/49095554
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Um ponto importante de ressaltar é a preocupação com o efeito da pandemia 

na renda dos brasileiros menos favorecidos. Qualquer continuidade no pacote de 

estímulos deve vir acompanhado de corte de gastos e principalmente de benefí-

cios de outros setores. Não existe espaço fiscal para a continuidade da expansão  

dos gastos.

O teto de gastos é muito importante em um país com histórico de descontrole das 

contas públicas. O ano de 2020 provou que em situações emergenciais ele pode 

ser ultrapassado, mas impor um limite que obrigue o Governo a organizar suas 

contas é condição prioritária para o equilíbrio fiscal.

A costura do orçamento de 2021 será bastante complicada e procrastinar a LDO 

não parece ajudar no processo de retomada da confiança. As discussões em re-

lação a eleição da presidência da Câmara e do Senado são mais um exemplo de 

escolhas equivocadas no sentido de atender aos interesses do país e não os indi-

viduais e fisiológicos.

Infelizmente não existe uma solução fácil, não existe a famosa bala de prata que 

resolverá todos os problemas. Ajustes costumam ser impopulares no primeiro 

momento. Os resultados de uma política fiscal responsável e uma agenda de re-

formas refletem rapidamente no mercado financeiro e são capazes de atrair o 

investimento privado que é essencial para recolocar o país na rota de crescimento.

O risco, na nossa opinião, é que um Governo guiado apenas pelo desejo da reeleição 

talvez não tenha o estímulo necessário para receitar o remédio amargo que pode 

curar o paciente. O populismo é mais atraente, tem rápido retorno eleitoral, mas 

vida curta e compromete as variáveis econômicas por um prazo bastante longo.  

O desiquilíbrio macroeconômico demora muito tempo para ser corrigido.

Infelizmente, nos vemos mais uma vez dependente das decisões difíceis do Execu-

tivo e cada vez fica mais claro que as escolhas parecem sempre ser as equivoca-

das, independente do pêndulo político estar à esquerda ou à direita.

DÚVIDAS?  
FALE COM A GENTE  
PELO WHATSAPP:  
(11) 98550-0230

http://www.galapagoscapital.com.br
https://wa.me/+551198550-0230

