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o consumo?
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formal?
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relação capital-
trabalho?



Vacinação

A melhor medida de retomada da dinâmica econômica 
no curto prazo
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A importância da vacinação

 “Vacinação em massa é o melhor instrumento para 

estimular a economia, diz Itaú” – Jornal Valor Econômico

 “Ritmo da recuperação econômica em 2021 deve ser ditado 

pela vacina contra a covid-19” – Jornal O Estado de São 

Paulo

 “Vacinação em massa é 'fator crítico' para sucesso da 

economia, diz Guedes” – Portal Uol 
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Desequilíbrio fiscal

Há risco de insolvência do governo central?
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Situação fiscal brasileira, segundo o Instituto Fiscal Independente - IFI 
(Senado Federal)

 Situação fiscal do país é a mais complexa de sua história

 PIB deve ter encerrado com queda de 4,5%, em 2020, para crescer 2,8% em 2021

 Déficit primário encerrou 2020 em R$ 743,1 bilhões. Recuperação até o superávit 

é desafio central

 A dívida pública cresceu 15 pontos percentuais do PIB, em 2020 (de 74,3 para 

89,3% do PIB)

 Risco de insolvência está afastado, mas isso não deve retirar as atenções da 

questão fiscal

 A discussão do teto de gastos e das regras fiscais é importante, sobretudo porque 

o ano de 2021 segue afetado pela evolução da pandemia

11 de fevereiro de 2021
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Fonte:  IFI



O comércio em 2021

Como ficará o consumo das famílias?
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Volume de vendas do comércio ampliado: Mês contra mesmo mês do 
ano anterior
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Volume de vendas do comércio ampliado: Taxa acumulada nos
últimos 12 meses



Os problemas do comércio em 2021: dificuldade dos condicionantes do 
consumo

 Repique da inflação - Poder de compra das famílias

 Aumento do desemprego – Massa salarial

 Fim das medidas emergenciais – Massa salarial

 Aumento das taxas de juros – Custo do crédito 

 Tendência de aumento do endividamento e inadimplência – Comprometimento da renda

 Risco de mais fechamentos com novas ondas da COVID-19

 A média do setor é condicionada a vacinação, mas com vetores contrários entre 1° e 2°

semestre
11 de fevereiro de 202112
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Volume de vendas do comércio: Taxa acumulada nos últimos
12 meses pelas atividades

BRASIL ESTADO SP
Comércio varejista ampliado -1,5 -3,2
Combustíveis e lubrificantes -9,7 -14,8
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 4,8 3,4
Tecidos, vestuário e calçados -22,7 -28,3
Móveis e eletrodomésticos 10,6 6,5
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 8,3 11,2
Livros, jornais, revistas e papelaria -30,6 -29,3
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação -16,2 -24,2
Outros artigos de uso pessoal e doméstico 2,5 12,5
Veículos, motocicletas, partes e peças -13,7 -22,5
Materiais de construção 10,8 15,5
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio.

Variação acumulada de 12 meses
Tipos de índice/variação

Atividades



O varejo de materiais 
de construção
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Volume de vendas do comércio de materiais de construção:
Mês conta mesmo mês do ano anterior



Comércio de materiais de construção: O reequilíbrio em 2021

PONTOS DE ATENÇÃO:

 O aumento do desemprego, aliado a uma inflação mais alta e a menor capacidade do setor público em implantar

novas medidas emergenciais, deve frear o consumo das famílias em mercadorias não essenciais;

 O isolamento social mais rígido deve ter ficado em 2020 (1° tri 2021). A retomada das atividades presenciais

deverá levar (e levou) a um modelo híbrido realmente consolidado em 2021;

 Selic mais elevada em 2021 puxará demais taxas de juros para cima.

PONTOS POSITIVOS:

 Mercado imobiliário deve se manter aquecido;

 Modelo híbrido de jornada de trabalho deve auxiliar vendas – Melhorias e adaptações domiciliares;

 Baixos rendimento de renda fixa deve auxiliar a busca pelo imóvel como investimento.
11 de fevereiro de 2021
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O emprego e a 
relação capital-
trabalho em 2021
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Emprego em 2021

 A taxa de desemprego no país deverá atingir cerca de 17% no primeiro semestre de 2021

puxada pelo retorno de população que não estava buscando ocupação;

 O emprego celetista (2020: +142 mil vagas) deverá ficar timidamente positivo em 2021:

Primeiro semestre fraco e segundo semestre mais razoável;

 Setores mais impactados pela pandemia (e isolamento social) continuarão sofrer em 2021:

Viagens, hospedagens, alimentação, varejo de produtos não essenciais, concessionárias de

veículos, etc;

 Atividades de logística, comércio e serviços essenciais, tecnologia, construção civil e deliverys

devem se manter com melhores resultados
11 de fevereiro de 2021
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Relação Capital-Trabalho

 O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) conseguiu

preservar mais de 9,8 milhões de postos de trabalho celetistas em 2020. Sem ele, como

fica 2021?

 Em 2020 quase 60% dos reajustes salariais das categorias ficaram iguais ou menores que o

INPC. Em 2021?

 Negociações em 2020 contemplaram menores reajustes salariais e clausulas que

possibilitassem jornadas de trabalho mais flexíveis e o teletrabalho. E em 2021?

11 de fevereiro de 2021
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Relação Capital-Trabalho: O que vem pra ficar

1- Modelo híbrido de jornada de trabalho está e continuará sendo utilizado;

2- Desafios do teletrabalho se manterão: Controle de jornada, produtividade, fluxos de

comunicação interna, digitalização dos processos, capacidade de mobilização, infraestrutura

domiciliar para o trabalho, etc;

3- Cuidados com saúde ergonômica e mental dos colaboradores em domicílio;

4- Devido a conjuntura, em 2021 há maiores riscos de desemprego (do colaborador ou

membro familiar), bem como risco mais elevado de endividamento e inadimplência;

5- Manutenção do emprego mais relevante que reajustes salariais e demais bonificações.

11 de fevereiro de 2021
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Obrigado.
Jaime Vasconcellos 

Economista – CORECON SP: 34.235 

jvasconcellos@eaglesconsultoria.com
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