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1) Atividade Econômica e Inflação 

a. Varejo 

De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, avançou de 5,2% em julho em 

comparação com junho, já efetuados os devidos ajustes sazonais. Foi o terceiro mês consecutivo de 

crescimento da atividade varejista mas, apesar desta recuperação, o movimento ainda encontra-se 16,6% 

abaixo do patamar pré-pandemia, isto é, frente a fevereiro/20. A tendência para o varejo nacional é de 

gradual recuperação ao longo do segundo semestre porém, para o ano fechado de 2020, a nossa projeção 

é de um recuo acumulado de 7,0% do volume de vendas. 

b. Indústria 

A produção industrial brasileira cresceu 8,9% em junho após já ter crescido 8,2% no mês anterior. Contudo 

estas duas altas mensais seguidas apenas eliminaram parcialmente o tombo de 26,6% ocorrido em abril. 

No acumulado do primeiro semestre deste ano, a produção industrial ficou 10,9% abaixo do mesmo período 

cumulativo do ano passado. As principais quedas foram verificadas nos segmentos de fabricação de 

veículos automotores, reboques e carrocerias (-43,6%); confecção de artigos de vestuário e acessórios (-

36,6%) e fabricação de outros equipamentos de transportes (-36,1%). Também se prevê uma reativação 

gradual da atividade industrial ao longo do segundo semestre, porém para o ano fechado de 2020, 

estimamos recuo de 9,0%. 

c. Desemprego 

A taxa de desocupação, registrada pela PNAD Contínua do IBGE, atingiu 13,3% no trimestre encerrado em 

junho/20 - um contingente de 12,8 milhões de pessoas desocupadas. Apesar da forte retração econômica 

observada no segundo trimestre, a taxa de desemprego subiu muito pouco, pois estava na casa dos 12% 

antes da pandemia. Porém isto deveu-se ao fato de que, com a crise, cerca de 10 milhões de brasileiros 

deixaram de procurar emprego (o total da força de trabalho caiu de 106 milhões para 96 milhões de 

pessoas, e a ocupação caiu de 93 milhões para 83 milhões). Caso estas pessoas tivessem permanecido 

procurando emprego (sem encontrar, é claro), a taxa de desocupação teria se elevado para a casa dos 

20%. Assim, mesmo que haja alguma recuperação do mercado de trabalho ao longo dos próximos meses, a 

tendência é de que esta taxa de desocupação aumente ainda mais pelo efeito estatístico da volta destes 

trabalhadores ao mercado, os quais provavelmente serão reabsorvidos num ritmo ainda bastante lento. 

Portanto, a taxa de desocupação deverá atingir o patamar de 14,5% na média anual de 2020. 

d. Inflação 

Com a economia brasileira em recessão, a inflação continua contida. O IPCA variou 0,36% em julho, 

acumulando alta de apenas 0,46% nos primeiros sete meses de 2020 e de 2,31% no acumulado dos 

últimos doze meses findos em julho. Mantido o atual cenário recessivo, não se vislumbram pressões 

inflacionárias que possam colocar em risco o cumprimento da meta de inflação, que é de 4% para 2020. 

Pelo contrário, estimamos uma inflação acumulada para o ano de apenas 1,8%. 

2) Taxas de Juros e de Câmbio 

a. Taxa de Juros 

O Comitê de Política Monetária (COPOM) na reunião dos dias 4 e 5 de agosto reduziu a taxa Selic em 25 

pontos-base, colocando-a em 2,00% a.a. Dada a ausência de pressões inflacionárias por causa da forte 

recessão gerada pelos impactos da pandemia no Brasil, espera-se um corte adicional de 25 pontos na 

reunião do Comitê em setembro, estabilizando-a em 1,75% a.a. até o final do ano. 

 b. Taxa de Câmbio 
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A cotação do dólar frente ao real arrefeceu mais um pouco durante o mês de julho, recuando 4,98% em 

relação ao fechamento de junho, e encerrou o mês cotada a R$ 5,20. Contudo, apesar deste pequeno recuo 

mensal, o dólar acumula alta de 29% neste ano, até julho. 

Embora ainda haja turbulências no curto prazo, acreditamos que, dificilmente, a moeda norte-americana 

poderá cair abaixo deste patamar. Assim, estimamos em R$ 5,20 a projeção de fechamento da taxa cambial 

para o final de 2020. 

3) Inadimplência e Crédito 

Junho/20 encerrou com um total de 64,0 milhões de brasileiros inadimplentes, menor que os 65,2 milhões 

de maio e praticamente 2,0 milhões abaixo do recorde histórico observado em abril (65,9 milhões). O total 

de dívidas vencidas e não pagas atingiu 221,9 milhões, o que representa uma média de 3,5 dívidas por 

inadimplente. Também em junho/20 havia 5,9 milhões de empresas inadimplentes no país, ligeiramente 

abaixo do recorde histórico de 6,2 milhões atingido ao longo do primeiro trimestre deste ano. O total de 

dívidas em atraso das empresas atingiu 51,2 milhões, o que representa uma média de 8,6 dívidas por 

empresa inadimplente. Apesar da recessão tender a impulsionar os registros de inadimplência para cima, os 

esforços de consumidores, empresas e concedentes de crédito em renegociar e facilitar o pagamento de 

dívidas contando, inclusive, com linhas e programas de crédito especiais disponibilizados pelo governo, 

estão mitigando o efeito da recessão sobre a inadimplência de consumidores e empresas no curto prazo.  

Houve alta nas demandas dos consumidores e das empresas por crédito em julho, 15,6% e 6,2%, 

respectivamente. No caso das empresas, a busca por crédito já retornou ao patamar pré-pandemia, com 

queda de apenas 0,1% no mês de julho deste ano frente ao mesmo mês do ano passado. No caso dos 

consumidores, a retração interanual, isto é, no comparativo julho/20 versus julho/19, a retração ainda é de 

3,9% (vale notar que em abril/20, as quedas interanuais estavam na casa dos 25%). Embora tenha havido, 

ao longo destes últimos meses, uma busca mais intensa do crédito pelas linhas mais voltadas a cobertura 

de “buracos” no orçamento doméstico, déficits de caixa e para a renegociação de dívidas, já se observa 

uma retomada das linhas de crédito voltadas à expansão do consumo, patrimônio e investimentos 

produtivos, como veículos e imobiliário, por exemplo, o que deverá continuar ocorrendo ao longo dos 

próximos meses tendo em vista o processo de reativação gradual da economia. 

4) Projeções1 

Quadro das Projeções Macroeconômicas 

 Variável Macro 2019 2020 Tendência 

PIB – Crescimento Real (%) 1,1 -6,0 ↓ 

Produção Industrial – Crescimento Real (%) -1,1 -9,0 ↓ 

Desemprego (%) – (Média Anual) 11,9 14,5 ↑ 

Inflação (IPCA) – Acumulado Anual (%) 4,3 1,8 ↓ 

Taxa Selic (%) - (Final de Ano) 4,50 1,75 ↓ 

Dólar (Final de Ano) 4,03 5,20 ↑ 

Crédito - Crescimento Nominal (%) 6,5 3,0 ↓ 

 

 
1 Disclaimer. Este relatório foi produzido pela área de Indicadores de Mercado da Serasa Experian e as opiniões, 
análises e projeções aqui contidas expressam a visão dos analistas responsáveis por sua elaboração. Neste sentido, a 
Serasa Experian não se responsabiliza e nem tampouco se responsabilizará pelas consequências de decisões tomadas 
por quaisquer usuários deste relatório. 


