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Acreditamos em tal movimento pelas seguintes razões: (i) o
rebound técnico trazido pelo processo de reabertura gradual
tende a puxar fortemente a atividade nos primeiros meses,
perdendo fôlego ao longo do tempo; (ii) os níveis de estímulo
fiscal – em específico, o auxílio emergencial de R$ 600 – serão
reduzidos ao longo dos próximos meses, diminuindo a renda
disponível dos consumidores e causando uma desaceleração
contínua (como já se observou no setor varejista) em seus
níveis de dispêndio; (iii) a eleva taxa de desemprego, como
mencionamos outrora, carregará consigo um menor nível de
renda que também comprometerá uma volta mais forte do
consumo e (iv) o ainda preocupante estado do quadro
sanitário seguirá pesando sobre a confiança do consumidor e
consequentemente sobre o setor de serviços que, por
depender amplamente do contato social e deter maior
participação no PIB (cerca de 60%), certamente travará um
avanço mais robusto da atividade econômica.

Diante de tal cenário, reforçamos que uma continuidade na
postura estimulativa por parte das autoridades monetária e
fiscal é essencial para garantir um volta suave da economia
aos patamares pré-crise. Além do suporte fiscal, o fluxo de
crédito às famílias e empresas será proeminente para
garantir uma retomada rápida. Como mencionou o
presidente do BCB, Roberto Campos Neto, um dos fatores
que determinam o ângulo da retomada é a disponibilidade de
crédito. Nesta frente, tanto o BNDES quanto o BCB têm feito
um trabalho excepcional, como visto, por exemplo, na forte
expansão do crédito para financiamento de capital de giro.

O índice de atividade do Banco Central do Brasil avançou 4,89%
em junho, após crescimento de 1,91% em maio, configurando
um redução da retração interanual de -14,24% para -7,05%. O
resultado reflete o bom desempenho das pesquisas setoriais no
mês.

O setor industrial acelerou sua retomada, crescendo ao ritmo de
8,90% em junho (ante 7,0% em maio), em melhora que foi
generalizada entre as cinco categorias que o compõem. A menor
sensibilidade do setor ao quadro sanitário o torna mais
suscetível à melhoras mais concretas, configurando um cenário
mais promissor. O setor segue, no entanto, 9,00% abaixo do nível
verificado em igual mês do ano passado.

O setor varejista, por sua vez, apresentou alta de 8,0% em junho
no sentido restrito, após ter crescido 14,4% em maio, e 12,6% no
sentido amplo (que inclui a venda de veículos e materiais de
construção) após ter avançado 19,2% no mês anterior. Assim, a
despeito da melhora, verificou-se uma desaceleração no ritmo
de recuperação do setor. Em termos interanuais, o sentido
restrito ficou positivo em 0,5%, ao passo que sentido amplo
catalogou baixa de -0,9%. Sete das oito atividade apresentaram
alta no mês.

O setor de serviços, após quatro meses consecutivos de retração,
avançou 5,0% em junho, reduzindo a contração interanual para
12,1%. Todas as cinco grande categoria do índice apresentaram
altas no mês, porém só uma, a de outros serviços, registrou uma
variação positiva em termos interanuais.

Nossa Visão: O avanço da atividade agregada repercutiu a
melhora advindos dos três principais setores da economia, que
seguem se beneficiando tanto do processo de reabertura gradual
da economia quanto dos extraordinários graus de estímulos
monetário e fiscal proporcionado pelo BCB, Governo e BNDES.
Esperamos que o processo de recuperação da economia siga em
frente nos próximos meses, embora a uma taxa reduzida.

Flash Macro: Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) 14 de Agosto de 2020
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IBC-Br MM3

M/M A/A Acum. no ano 12 meses

IBC-Br 4,89% -7,05% -6,28% -2,55%

Indústria 8,90% -9,00% -10,90% -5,60%

Varejo (restrito) 8,00% 0,50% -3,10% 0,00%

Varejo (amplo) 12,60% -0,90% -7,40% -1,30%

Serviços 5,00% -12,10% -8,30% -3,30%
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