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À espera das
eleições
Este promete ser um ano diferente
dos dois anteriores, com novos
temas passando a dominar o debate
econômico. O primeiro é a perspectiva de
finalmente se controlar a pandemia, mesmo
que a Covid-19 não desapareça por completo.
O segundo é a ênfase a ser dada ao controle
da inflação, com o início do desmonte dos fortes
estímulos monetários dados no auge da pandemia

À espera das eleições
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
Este promete ser um ano diferente dos dois anteriores, com novos temas passando a dominar o debate
econômico. O primeiro é a perspectiva de finalmente se controlar a pandemia, mesmo que a Covid-19 não desapareça por completo. O segundo é a ênfase a ser dada ao controle da inflação, com o início do desmonte dos
fortes estímulos monetários dados no auge da pandemia. Por fim, no caso brasileiro, teremos as eleições, que
podem resultar em grandes mudanças na política econômica nacional e que, consequentemente, aumentarão
o nível de incerteza, com impactos relevantes sobre a atividade e o preço de ativos.
O ano de 2022 deve ser marcado pela superação da pandemia, ainda que permaneçam incertezas relativas
ao surgimento de novas cepas. A onda de Covid-19 que está sendo causada pela variante Ômicron do coronavírus tem se manifestado de forma muito intensa, mas de curta duração, como mostram os dados da África do
Sul e do Reino Unido, os primeiros países que foram atingidos por ela. Em torno de um mês, após o número de
casos começar a subir, o pico da transmissão é atingido. A partir desse período, a onda perde força, com uma
rápida redução no número de casos.
Soma-se a isso o avanço da vacinação, com a aplicação de doses de reforço, o que deve evitar um aumento
expressivo no número de mortes causadas pela Ômicron, variante que se expandiu rapidamente entre nós nas
últimas semanas, devido à sua alta transmissibilidade. Consequentemente, o recuo relativamente forte nos indicadores de mobilidade observado em janeiro deve ser breve e não será necessário adotar medidas restritivas
severas, em que pesem o avanço muito rápido da contaminação e o aumento expressivo no número de casos
leves, que podem ter efeitos econômicos no curto prazo.
Com isso, avaliamos que haverá um retorno perene na mobilidade este ano, permitindo a normalização das
atividades que foram mais prejudicadas pela pandemia. Ou seja, a Ômicron pode atrasar por algumas semanas
esse processo, mas a reabertura da economia deve se consolidar nos próximos meses.
De fato, os dados divulgados referentes ao quarto trimestre corroboram essa nossa avaliação. À medida em
que houve aumento da mobilidade, foi observada uma retomada forte da demanda por serviços, com destaque
para aqueles prestados às famílias, que cresceram mais de 60%, entre abril e novembro de 2021, quando houve
o arrefecimento da segunda onda da pandemia. Entretanto, esta atividade ainda se encontra 11,9% abaixo do
patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020), de acordo com a última divulgação disponível, referente a novembro
de 2021. Como ocorreu no terceiro trimestre, os serviços prestados às famílias serão um dos grandes destaques
do último trimestre de 2021, contribuindo para o crescimento estimado de 1,3% do setor agregado de serviços,
em relação ao terceiro trimestre.
Com isso, mantemos nossa previsão de crescimento do PIB de 0,6% no quarto trimestre (TsT) e de 4,6%
em 2021. Para 2022, reduzimos a previsão de crescimento, de 0,7% para 0,6%, devido à revisão do PIB agro.
As últimas informações mostram um cenário mais negativo para o setor, embora a previsões contemplem um
aumento da produção de grãos no Brasil. Porém, a despeito disso, e dos contratempos neste começo de ano,
avaliamos que a reabertura da economia, a retomada dos serviços públicos e uma perspectiva ainda favorável
para o setor agropecuário devem evitar uma recessão.
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O ano também será desafiador para a economia mundial. O PIB mundial deve desacelerar seu crescimento, que, porém, deve seguir acima do potencial, fruto dos estímulos monetários e fiscais adotados nos últimos
dois anos e da volta de um ambiente próximo ao do período pré-pandemia. os Nas economias avançadas, o
consumo das famílias continua muito robusto, devido à poupança acumulada no auge da pandemia e pela
recuperação da renda do trabalho. Mesmo que alguns países tenham adotado novas restrições à mobilidade,
o que interromperia no curto prazo esse cenário mais otimista, avaliamos que os efeitos mais adversos sobre a
economia serão temporários. Até na China há a preocupação em evitar desaceleração mais intensa da atividade, e com isso, políticas de estímulos serão adotadas, ainda que com parcimônia.
Nesse contexto, o grande desafio em 2022 para as economias avançadas será como administrar as
pressões inflacionárias que emergiram em 2021 e como desmontar os fortes estímulos monetários adotados
em reação à pandemia, aí incluída a questão de reduzir os balanços dos bancos centrais. O processo inflacionário mundial tem sido mais persistente e intenso e, consequentemente, a necessidade de normalização
da política monetária não será interrompida, sendo um dos principais fatores a movimentar mercados e expectativas este ano.
Em suma, podemos caracterizar 2022 como um ano de transição para a economia mundial. Após um período de inflação muito estável e baixa, a inflação atingiu um patamar historicamente elevado em 2020, e se
prevê agora um período de desaceleração inflacionária. Adicionalmente, questões associadas ao processo de
normalização das cadeias produtivas continuam no radar este ano, mas ainda não está claro qual será a intensidade necessária de desaceleração econômica para acomodar a inflação em um patamar ainda alto, porém mais
aceitável do ponto de vista dos bancos centrais. De qualquer forma, temos que dosar o otimismo em relação
ao cenário mundial.
E, nesse cenário, avaliamos que haverá um arrefecimento nos preços de commodities, mas choques climáticos e o processo de transição energética limitam a desaceleração desses preços.
Para o Brasil, o processo de desaceleração inflacionária deve ser mais doloroso do que em outros países emergentes. A deterioração do arcabouço fiscal e os riscos políticos tornam o processo da desinflação
mais custoso para a sociedade. E, por fim, a nova onda de contaminação, ainda que breve, em um ambiente
eleitoral, com desaceleração das atividades cíclicas, pode incentivar reações de política fiscal na direção de
mais ampliação de gastos, o que poderia afetar ainda mais negativamente as perspectivas de crescimento.
Não há saída fácil.
Isso ilustra como, sem dúvida, no Brasil, este ano deverá ser desafiador e marcado pelo impacto das incertezas eleitorais sobre a economia. Junto ao cenário externo menos favorável, a queda da renda real e os
juros elevados, o aumento da incerteza econômica e o recuo da confiança de empresários e consumidores vão
comprometer o crescimento brasileiro em 2022, especialmente as atividades mais cíclicas – as mais afetadas
pelo aperto monetário e pela piora nas condições financeiras, conforme já destacamos em edições anteriores
do Boletim Macro.
Com essas questões em mente, podemos assim resumir os destaques desta edição do Boletim Macro IBRE:
 Atividade econômica – página 7: Em novembro, os indicadores de alta frequência revelaram uma demanda
mais aquecida e uma oferta em desaceleração. Nossa estimativa de crescimento do PIB para 2021 se manteve em 4,6%, com leve expansão na margem no quarto trimestre, de 0,6%. Em 2022, devemos ter juros e
inflação altos e maior grau de incerteza, dados o ano eleitoral e a nova variante da COVID-19. Em janeiro, já
vemos queda na mobilidade. O impacto da Ômicron sobre a atividade ainda é incerto, mas trabalhamos com
um efeito pequeno em nosso cenário base. O crescimento do PIB este ano deve ser de apenas 0,6%, e há
muitos desafios à frente
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 Expectativas de empresários e consumidores – página 9: Os índices de confiança fecharam 2021 em
zona desfavorável, abaixo do nível neutro e em patamar inferior ao do período pré-pandemia. Resultados
prévios das sondagens indicam deterioração do quadro, possivelmente associada ao impacto dos surtos de
influenza e da variante Ômicron sobre a demanda por bens e serviços e na saúde. As dificuldades encontradas pelos agentes econômicos têm sido mais intensas que o esperado para esses últimos meses, afetando
as perspectivas. O controle da pandemia é ainda um fator chave para a sustentação das expectativas, mas
incerteza econômica, inflação e seus efeitos nocivos são sinais de alerta para 2022.
 Mercado de trabalho – página 11: A PNAD Contínua registrou em setembro mais uma queda relevante da
taxa de desocupação, de 12,6% para 12,1%, o que significou ligeiro recuo na série dessazonalizada. Para
novembro, é projetada nova queda, para 11,6%, equivalente a 12% na série com ajuste sazonal. O número de
trabalhadores ocupados continua a crescer fortemente, mas a renda média mostra sucessivas e fortes quedas, puxadas principalmente pela inflação e, até o segundo trimestre de 2021, por um comportamento setorial negativo dos empregos. Quanto ao Caged, criaram-se em novembro 324 mil vagas, equivalentes a 234
mil na série dessazonalizada, acima do esperado pelo FGV IBRE. Para dezembro, espera-se manutenção do
ritmo de postos gerados, de 240 mil na série dessazonalizada, equivalente a cerca de -150 mil empregos na
série sem ajuste sazonal.
 Inflação – página 16: Indexação, eleições, La Niña e fragilidade fiscal são alguns dos desafios a serem enfrentados pelo governo para controlar a inflação de 2022. Com tantas fontes de pressão sobre os preços, não parece
fácil acreditar que a inflação termine o ano sem ultrapassar o limite superior do intervalo de tolerância da meta de
inflação (5%, a soma de 3,5% da meta e 1,5 ponto porcentual do intervalo de tolerância). Ainda que o aperto da
política monetária contribua para arrefecer as pressões inflacionárias, os preços dos energéticos e o fenômeno
La Niña devem manter altos os custos de produção, bem como sustentar os preços dos alimentos em patamar
elevado. Tudo isso dificultará a desaceleração da inflação em 2022, que poderá fechar o ano acima de 5%.
 Política monetária – página 17: Os objetivos do BC são claros: cumprir as metas de inflação e ancorar
as expectativas em torno dessas metas. Em 2022, isso não parece viável, mas é bem possível que seja no
próximo ano e nos seguintes. Para ter êxito, o BC precisará, além de avançar com os juros reais em território
contracionista, como prometido, adotar, mais adiante, uma estratégia capaz de não deixar dúvida sobre o
compromisso com a ancoragem das expectativas e com o cumprimento das metas. No segundo semestre
de 2016, o BC frustrou os participantes de mercado, quando a nova administração manteve estável a Selic
nas duas primeiras reuniões, e a reduziu em apenas 25 pontos em cada um dos dois encontros seguintes.
Como o quadro da época era recessivo, muitos esperavam outra atitude. Nosso analista argumenta que tal
iniciativa foi crucial para o processo de reversão das expectativas de inflação, algo que viabilizou a queda da
própria taxa de inflação e dos juros de política monetária. Inspirar-se na experiência daquele período poderá
ser fundamental para o êxito das ações futuras do BC atual.
 Política fiscal – página 18: Na seção fiscal, o tema é o teto de gastos que, em 2016, surgiu com a finalidade
de frear a trajetória de crescimento da despesa, a partir de uma regra de congelamento real. No entanto,
com o passar dos anos, a regra passou a ter dificuldades para atingir os objetivos esperados e mudanças
recentes no seu desenho parecem tê-la sepultado definitivamente, abrindo espaço para a discussão sobre
novas regras fiscais possíveis. Nesse sentido, relembrar e entender a trajetória do teto representa importante
insumo para pensar um novo arcabouço fiscal. Em que pesem os diferentes desenhos de regras fiscais possíveis em debate no Brasil e no exterior, importa que qualquer nova regra fiscal seja simples, crível e viável.
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 Setor externo – página 21: Esperamos déficit em conta corrente de US$ 27,9bi (1,7% do PIB) em 2021 e
de US$ 37,9bi (2,1% do PIB) em 2022. Nosso número é sensivelmente pior do que a projeção oficial mais
recente para 2022 (1,3% do PIB), com a diferença sendo atribuída à menor projeção de superávit comercial.
A despeito de maiores desafios com déficits crescentes e piores condições de contorno para o financiamento
externo, não parece razoável admitir que teremos restrições externas ativas em 2022.
 Internacional – página 26: A evolução recente dos dados de inflação e emprego nos Estados Unidos corrobora não só a aceleração do tapering, como também elevações das taxas dos Fed Funds ainda no primeiro semestre de 2022. Ainda não estamos convencidos de que o ajuste dos juros começará na reunião
de março, mas temos convicção de que o orçamento de juros de 2022 será maior do que as três elevações
sugeridas no DOTS de dezembro1.
 Em foco IBRE – página 30: E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria da pesquisadora Anna Gouveia, o tema
é: “Incerteza continuará elevada em 2022”.

Este texto foi originalmente publicado como Destaque BRCG. Disponível em https://bit.ly/3nFuZTP
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Atividade econômica
Como esperado, economia tem um último
respiro antes de um ano desafiador
Silvia Matos, Marina Garrido e Mayara Santiago
Apesar de o cenário econômico brasileiro ter sido negativo nos últimos tempos, o fim de 2021 parece ter
sido de boas notícias para o setor de serviços. Ao mesmo tempo, o setor varejista parece andar de lado e o
industrial ainda demonstra sofrer com os gargalos no sistema internacional de suprimentos. Em particular, a
indústria de transformação registrou queda de 0,4% MsM em novembro (-5,6% AsA), chegando a dez recuos,
quase ininterruptos, nos últimos 11 meses, considerando os dados com ajuste sazonal. No entanto, esperamos
resultado positivo para o setor em dezembro, de acordo com os indicadores antecedentes. De qualquer forma,
o gargalo associado à falta de insumos para a indústria deve durar até meados de 2022, causado pela desorganização das cadeias globais de produção. E nesse contexto, somado ao forte aperto monetário, a indústria de
transformação deve permanecer com tendência de queda até o final do ano. É bom lembrar que, em novembro,
a transformação estava 7,8% abaixo do patamar de fevereiro de 2021, período anterior aos efeitos da segunda
onda de contaminação, que trouxe, além de impactos sanitários extremos, prejuízos ao setor que ainda não
havia se recuperado dos efeitos da primeira onda.
O varejo ampliado, por sua vez, apresentou crescimento moderado em novembro: 0,5% MsM (-2,9% AsA), após
três quedas consecutivas. Mesmo com a Black Friday, os subsetores de vestuário, móveis e eletrodomésticos e livros
tiveram queda na margem, 1,9% MsM, 2,3% MsM e 1,4% MsM, respectivamente. A população parece ter aproveitado
os descontos consumindo produtos mais básicos, dada a inflação acima de dois dígitos, que tem comprometido a
renda disponível das famílias, principalmente daquelas com menor poder aquisitivo. O subsetor de hipermercados
teve alta de 0,9% na margem em novembro, enquanto o de artigos farmacêuticos cresceu 1,2% no mesmo mês,
comparado a outubro, e, por fim, outros artigos de uso pessoal tiveram alta de 2,2% na margem.
O crescimento nos serviços foi bastante difuso em novembro e o setor voltou a surpreender positivamente: alta
de 2,4% em relação a outubro (10% AsA); a surpresa positiva reforça nosso cenário de normalização dos subsetores
mais afetados pela pandemia, como os serviços prestados às famílias. Como esperado, este subsetor foi o destaque
positivo do mês, com alta de 2,8% na comparação com outubro, oitava elevação consecutiva nessa base de comparação, e crescimento de 21% em relação a novembro de 2020. Quando comparamos o nível dos serviços prestados
às famílias ao pico observado na segunda onda (março de 2021), a atividade se encontra 60,4% acima, e, se comparada ao nível pré pandemia (fevereiro de 2020), está 11,8% abaixo, ou seja, ainda há margem para crescer.
E, por fim, o IBC-Br referente a novembro teve alta de 0,7% MsM (0,4% AsA). O indicador do Banco Central
registrou nove altas interanuais em dez meses e encontra-se 2,3% abaixo do nível fevereiro de 2021 – isto é,
antes dos efeitos advindos da segunda onda da pandemia no Brasil. Os resultados de novembro refletem que
devemos ter um respiro no quarto trimestre, liderado pelo setor de serviços. Adicionalmente, o Monitor do PIB
do FGV IBRE mostrou crescimento na comparação interanual, 2,2% AsA, e na margem, 1,8% MsM, em linha
com o cenário de retomada da economia, um resultado superior ao dado divulgado pelo Banco Central.
Como os dados corroboraram o nosso cenário de crescimento no quarto trimestre, não houve revisão na
estimativa agregada de crescimento de 0,6% em relação ao terceiro trimestre (1,7% AsA). Mantemos a perspectiva de retomada do setor de serviços no quarto trimestre, porém, como destacado nas edições anteriores do
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Boletim, a indústria não deve ter um bom desempenho. Consequentemente, para o ano fechado nossa projeção
de crescimento do ano continua sendo 4,6% (ver tabela 1).
Pelo lado da oferta, a indústria deve finalizar o ano

Tabela 1: PIB projeções

em um patamar negativo, -2,1%TsT (-2,4% AsA). Isso
se deve à indústria de transformação.

Atividades

2021.IV
(TsT)

2021.IV
(AsA)

2021

2022

Consumo das
Famílias

1,1%

2,6%

3,7%

0,8%

Consumo do
Governo

5,2%

6,3%

2,9%

2,7%

Investimento

-2,4%

-0,9%

16,0%

-2,4%

Exportação

0,7%

5,7%

6,4%

2,1%

Importação

9,1%

15,0%

15,4%

1,1%

deve crescer 1,1% TsT (2,6% AsA) no quarto trimes-

PIB

0,6%

1,7%

4,6%

0,6%

tre, e 3,7% no ano. Ou seja, com a inflação mais

Agropecuária

8,6%

2,8%

0,4%

3,5%

alta, a massa de rendimentos das famílias deve ser

Indústria

-2,1%

-2,4%

4,2% -1,1%

menor. Além disso, com os juros mais elevados, o

Extrativa

-2,6%

3,2%

2,7%

3,5%

Transformação

-2,5%

-7,0%

4,5%

-3,2%

Eletricidade e
Outros

-1,7%

-1,0%

-0,6%

0,7%

Construção Civil

-1,3%

8,0%

8,6%

0,0%

Serviços

1,0%

4,1%

4,9%

1,3%

Ainda pelo lado da oferta, o setor de serviços
deve crescer 1,0% TsT (4,1% AsA), tendo como principais vetores as atividades de administração pública e
outros serviços. Essas atividades estão em processo
de normalização após grande queda no período de
crise. No ano, os serviços devem crescer 4,9%, igual
ao carrego estatístico.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias

crédito fica cada vez mais caro, o que prejudica o
consumo das famílias. Já o investimento deve ter
menor contração que a prevista anteriormente, pois
os dados de absorção de máquinas e equipamentos
devem ser menos negativos para dezembro. Nossa
projeção é que o investimento deve se contrair no último trimestre em 2,4 % (-0,9% AsA), ante -4,8% TsT

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.

(-4,0% AsA), previsto anteriormente. As importações
devem superar as exportações: esperamos crescimento de 9,1% TsT (15,0% AsA), vis à vis 0,7% TsT (5,7%
AsA), respectivamente.
Para 2022, projetamos crescimento do PIB de apenas de 0,6%, levemente acimado do carrego estimado
de 0,3% para o ano. Houve revisão no setor agropecuário, dado que o final de 2021 parece mais positivo para
o setor e registrou-se redução na previsão da safra de grãos para este ano. Consequentemente, reduzimos
nossa projeção para o crescimento do setor em 2022 de 5,0% para de 3,5%. A indústria deve continuar com
dificuldades e a alta esperada na taxa de juros até meados do ano terá impactos sobre a demanda por bens. A
indústria de transformação deve se contrair em 3,2% este ano. No entanto, esperamos que o setor de serviços
cresça acima do PIB agregado, 1,3%.
O cenário para 2022 é de juros elevados. Estimamos que o Banco Central deva subir a taxa de juros até
12,25% este ano, o que se soma à queda da renda real devido ao nível ainda alto da inflação (mesmo que mais
baixo do que o do ano passado; estimamos inflação de 5,2% para 2022). O nível elevado de incerteza também
gera preocupação para 2022, dado que estamos em ano de disputa eleitoral e tivemos uma piora da pandemia
com a nova variante Ômicron, tornando o cenário mais volátil. Tais desafios comprometem a expansão da demanda privada. Um exemplo disso é o impacto da nova variante na atividade, que pode ser maior do que o previsto
anteriormente. Os dados de mobilidade já mostram um efeito forte em janeiro, mas esse fenômeno pode ser de
curta duração. Ademais, devemos ter uma continuação das tendências do final de 2021, com a indústria ainda
sofrendo com a demora na normalização da cadeia internacional de suprimentos. Já pelo lado da demanda, com
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a alta dos juros, o investimento deve se contrair e o consumo das famílias desacelerar, enquanto o consumo do
governo deve ser mais alto. Com a demanda doméstica estagnada, o crescimento mundial ainda moderado e uma
taxa de câmbio desvalorizada, a demanda externa deve contribuir positivamente para o PIB este ano.

Expectativas de empresários e consumidores
Perspectivas para a confiança em 2022
Aloisio Campelo, Rodolpho Tobler e Viviane Seda Bittencourt
Os índices de confiança fecharam 2021 em zona desfavorável, abaixo do nível neutro e em patamar inferior
ao do período pré-pandemia. O Índice de Confiança Empresarial fechou em 95,2 pontos, após a terceira queda
consecutiva, e o Índice de Confiança do Consumidor em 75,5 pontos, nível historicamente muito baixo. A prévia
das sondagens, com dados até dia 17 deste mês, sinaliza deterioração deste quadro, com queda adicional da
confiança empresarial e dos consumidores.
Os números preliminares da confiança empresarial de janeiro mostram piora da percepção sobre a situação
corrente dos negócios, sinalizando uma possível relação com o impacto dos surtos de influenza e da variante
Ômicron sobre a demanda por bens e serviços, e na saúde de seus próprios colaboradores. Já o aumento do
pessimismo em relação aos próximos meses parece refletir as incertezas que pairam sobre o cenário econômico e político para 2022.

Gráfico 1: Confiança de consumidores e empresários
(Com ajuste sazonal, em pontos. Dados preliminares para janeiro de 2022)
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Fonte: FGV IBRE.
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A confiança do Comércio e da Indústria acumula as maiores quedas entre setembro e janeiro, de 17 e 9,9
pontos, respectivamente. A tendência de piora do ambiente de negócios, que vinha atingindo outros setores,
parece se tornar mais forte também entre as empresas prestadoras de serviços, que vinham esperançosas com
a diminuição das restrições no último trimestre de 2021. Com o surto de novos casos em dezembro, houve
cancelamento de eventos de réveillon em diversas cidades e, com antecedência, das festas de Carnaval que
seriam realizadas ao final de fevereiro. Com aumento da cautela dos consumidores, as expectativas dos segmentos mais sensíveis ao consumo presencial, como os prestados às famílias, foram gravemente afetadas. O
setor da construção, único que havia apresentado resultado positivo em dezembro, também sinaliza queda da
confiança na prévia.
Pelo lado dos consumidores, as avaliações são muito desfavoráveis, tanto sobre o momento atual quanto
em relação às perspectivas futuras. A prévia de janeiro sinaliza ligeira melhora da satisfação dos consumidores
em relação ao momento atual, o que pode estar influenciado pelo impacto do retorno do Auxílio Brasil nas perspectivas de consumo das classes de renda mais baixa. Em termos agregados, no entanto, o movimento tímido é
ainda insuficiente para compensar a piora das expectativas em relação à inflação, o sentimento de dificuldades
financeiras diante do crescente endividamento das famílias e o cenário de desaceleração econômica previsto
para 2022.
Os resultados das sondagens mostram que as dificuldades encontradas pelos agentes econômicos têm
sido mais intensas que o esperado para esses últimos meses. Apesar da redução do indicador de incerteza
econômica em dezembro, seu patamar é ainda elevado em termos históricos e existem indícios, pelos dados
apurados diariamente, que ele possa voltar a subir em janeiro. A mudança de temas que influenciam o indicador todo mês sugere preocupação crescente com a inflação, o cenário político e com a pandemia.

Termos que mais aparecem dentro das notícias classificadas como incerteza

Fonte: FGV IBRE.
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Segundo quesito especial incluído nas sondagens em dezembro, 63% das empresas afirmam ter perspectivas positivas para os próximos seis meses, resultado superior ao de abril de 2021 (57,1%), período sob influência da segunda onda de Covid-19, mas abaixo do registrado em outubro de 2020 (69,8%).

Gráfico 2: Expectativas para os próximos 6 meses
(Dados em %)
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Fonte: FGV IBRE.

Entre os fatores que influenciam as expectativas mais favoráveis estão a vacinação e o controle da pandemia, perspectivas de retomada mundial e recuperação setorial. Em contrapartida, incerteza econômica, inflação
elevada e redução do ritmo de recuperação da economia foram mencionados como importantes fatores de
redução do otimismo empresarial brasileiro. No setor da Construção e da Indústria, há significativo percentual
de empresas que apontam falta de confiança na política econômica do governo.
Em síntese, o controle da pandemia é ainda um fator fundamental para a sustentação das expectativas das
empresas para o primeiro semestre de 2022. Por outro lado, fica o alerta sobre a incerteza econômica e a inflação, com efeitos nocivos sobre as condições financeiras das empresas e de consumidores, cujo endividamento
elevado vem comprimindo o espaço para novas compras.

Mercado de trabalho
Emprego continua se recuperando com força, mas renda
média cai por influência da composição setorial e inflação
Daniel Duque
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) registrou em sua edição de outubro manutenção do forte ritmo de queda da taxa de desocupação, de 12,6% (setembro) para 12,1%, o que significou
um recuo um pouco menor na série dessazonalizada, para 12,2%. A taxa foi um pouco acima do esperado pelo
FGV IBRE, de 12,3%. Para novembro, espera-se nova queda, para 11,6% – o que, em termos dessazonalizados,
significa redução para 12% no próximo trimestre móvel.
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Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2019-21 (em %)
16%
15%
14%
13%
12%
11%

TD

nov/21

set/21

jul/21

mai/21

mar/21

jan/21

nov/20

set/20

jul/20

mai/20

mar/20

jan/20

nov/19

set/19

jul/19

mai/19

mar/19

10%

TD SA

Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

O mercado de trabalho, desse modo, mostra robusta recuperação do número de trabalhadores em alguma
atividade ocupacional. No último trimestre móvel, os ocupados cresceram 0,8% em relação ao imediatamente
anterior, e o nível se encontra menos de 1 milhão abaixo do registrado em março de 2020, o pico pré-pandemia.
Por outro lado, a renda média efetivamente recebida tem mostrado comportamento muito mais decepcionante, com fortes perdas reais, fazendo com que o nível atual esteja menor do que o de setembro de 2017.

Gráfico 4: Renda Média Efetivamente Recebida Mensal
Média Móvel anual
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Fonte: PNADC. Elaboração: FGV IBRE.
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A inflacão foi, de fato, um dos maiores fatores da queda do poder de compra dos salários em 2021. Como
mostram os gráficos abaixo, a renda real não teria caído caso o aumento dos preços não tivesse acelerado no
ano passado, e teria chegado a mais de R$ 2.700 mensais.

Gráfico 5: Índice de preços de 2017 a 2021
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

Gráfico 6: Renda média observada e simulada com inflação menor em 2021
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.
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Para além da inflação, há um potencial componente setorial que pode estar impactando negativamente os
salários. Como mostra o gráfico abaixo, o percentual de emprego por setor e formalidade/informalidade variou
fortemente a partir da pandemia. Adicionalmente, houve comportamento heterogêneo da renda em cada categoria – com destaque para a queda de quase 10% da indústria formal.

Gráfico 7: Composição setorial dos empregados e renda do trabalho média por setor/formalidade
Composição setorial
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

Realiza-se, portanto, uma decomposição entre efeito nível e composição da variação real anual da renda
média, a partir das categorias especificadas nos gráficos acima. Evidencia-se, assim, um papel pequeno do
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efeito composição (mudanças setoriais) na variação negativa da renda média, de pouco menos de 1%, enquanto o efeito nível corresponde ao restante – sendo especialmente predominante no último trimestre.

Gráfico 8: Composição setorial dos empregados e renda do trabalho média por setor/formalidade
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O Caged, por outro lado, mostrou em novembro mais uma vez forte geração de vagas, com abertura de 324
mil postos de trabalho formais – equivalente a 234 mil postos na série dessazonalizada, e acima da expectativa
do FGV IBRE, de 200 mil vagas. Para dezembro, espera-se manutenção do ritmo de postos gerados na série
dessazonalizada, de 240 mil vagas, ou -150 mil sem ajuste sazonal.

Gráfico 9: Saldo de Vagas do Caged em 2019-21
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Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: FGV IBRE.
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Inflação
A inflação seguirá persistente em 2022
André Braz
A inflação de dezembro de 2021 veio muito disseminada. Todas as classes de despesa componentes do
IPCA apresentaram aceleração. O índice de difusão, que mede o percentual de itens do IPCA com taxa positiva,
chegou a 75%, maior patamar desde fevereiro de 2016, quando 77,21% dos produtos e serviços pesquisados
mostravam alta em seus preços.
A economia brasileira é muito indexada. Salários, aluguéis, mensalidades escolares e tarifas públicas são
reajustados levando-se em conta a inflação do ano anterior, que foi de 10,06%, a maior desde 2015.
Afora a indexação, há outros riscos no radar que podem pressionar ainda mais a inflação de 2022. O fenômeno La Niña está de volta e, com ele, a seca tende a perseverar no Sul e o volume de chuvas deve se tornar mais
abundante nas demais regiões do país, deixando suas marcas no agronegócio. Além disso, esse fenômeno é um
ingrediente a mais para a crise hídrica: as chuvas torrenciais não caíram em grande volume nas regiões onde estão os reservatórios, e o nível destes não foi generosamente recomposto para garantir a geração de energia mais
barata nos meses com menor volume pluviométrico, o que pode manter a necessidade da prática de bandeiras
tarifárias mais onerosas. Energia mais cara não compromete só o orçamento familiar, mas também pressiona os
custos de produção da indústria e do setor serviços, favorecendo o espalhamento das pressões inflacionárias.
Alterações na distribuição das chuvas também impactam o preço dos alimentos. Os alimentos in natura, por
exemplo, já apresentaram aumento de preços em dezembro, refletindo o impacto do clima. Já as plantações
com ciclo produtivo mais longo podem ser profundamente prejudicadas e virem a apresentar elevações mais
persistentes em seus preços, aumentando a contribuição dos alimentos à inflação de 2022. As safras de soja,
milho e arroz são as mais ameaçadas. Os danos podem se estender para a pecuária, pois a seca nas pastagens
encarece carne, leite e seus derivados.
As eleições também podem deixar sua marca na inflação deste ano. Gastos excessivos com políticas sociais tendem a aumentar incertezas fiscais que fragilizam o câmbio e favorecem repasses para inflação, principalmente via aumento dos preços dos combustíveis e de máquinas e equipamentos importados.
A variante ômicron do coronavírus, apesar da baixa letalidade e da eficácia das vacinas para prevenir o
agravamento da doença dessa nova cepa, pode levar ao aumento de casos e suscitar a necessidade de novas
paralisações para contenção de sua transmissão. Cadeias produtivas paralisadas podem gerar novos choques
de oferta, que provocarão mais impactos inflacionários.
O preço do petróleo pode avançar com o aumento da demanda pelos combustíveis ocasionado pela reabertura da economia e pela temporada de viagens de carro no verão do Hemisfério Norte. Porém, o avanço da
ômicron, combinado com a retirada dos estímulos fiscais nos EUA, pode conter parte das pressões de alta.
Ainda que seja incerto o preço do petróleo em 2022, a Petrobrás já anunciou na primeira quinzena de janeiro reajuste de quase 5% para gasolina e 8% para Diesel. Esses reajustes, somados aos acumulados em 2021,
pressionam os preços dos fretes e das passagens de ônibus urbano.
Com a apresentação das fontes de pressão inflacionária em 2022, aguardam-se para os grandes grupos
do IPCA altas acima do teto da meta de inflação: Bens Duráveis (6,2%), Monitorados (5,7%) e Serviços Livres
(6,4%). Já os Não Duráveis (2,5%) e os Alimentos no Domicílio (2,6%), antes da seca no Sul, sustentavam a
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projeção de números abaixo da meta de inflação para 2022, o que mantinha a expectativa de inflação próxima
de 5%, teto do intervalo de tolerância em torno da meta de 3,5%.
No entanto, a reviravolta do clima coloca safras importantes em risco, o que pode fazer os preços dos
alimentos avançarem e, por consequência, colocar o IPCA acima do teto da meta de inflação deste ano, mostrando que a inflação pode ser mais persistente do que conseguimos antever no presente.

Política monetária
O espaço que se abrirá para repetição da estratégia de 2016
José Júlio Senna
O Banco Central tem sido explícito quanto a seus objetivos. A ata da última reunião do Copom é disso um bom
exemplo. Diante do aumento das projeções de inflação e do risco de desancoragem das expectativas de prazos
mais longos, tornou-se apropriado avançar significativamente em território contracionista. A essa observação, os
dirigentes do BC acrescentaram que “o Comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas
o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.”
Com base nas informações disponíveis, o que é possível dizer a respeito da viabilidade do cumprimento desses objetivos? Seguros desse cumprimento certamente não podemos estar. O provável quadro de estagnação da
economia em 2022, algo que, em princípio, deveria contribuir para o arrefecimento das pressões inflacionárias,
dificilmente será suficiente para garantir o atingimento das metas. Afinal, persiste ainda enorme desconforto com
a situação fiscal do país, não sendo razoável descartar novas medidas de caráter expansionista, em ano eleitoral.
Além disso, não está fora do radar a possibilidade de alguma depreciação adicional da taxa de câmbio, ao
longo do ano, seja em razão das referidas preocupações fiscais, seja devido a algo mais diretamente ligado aos
discursos de campanha dos principais candidatos às eleições presidenciais.
Em poucas palavras, cabe afirmar que a questão relativa ao cumprimento dos objetivos do Banco Central
não depende exclusivamente dos sinais e das ações das autoridades monetárias, o que, evidentemente, não
significa dizer que o BC esteja de mãos inteiramente amarradas. O que exatamente pode ser feito, no esforço
para cumprir os objetivos oficiais?
Antes de arriscar uma resposta mais direta, vale a pena reunir um pouco mais de informações sobre o quadro inflacionário prospectivo. No tocante às projeções de inflação para 2022, por exemplo, as estimativas atuais
oscilam em torno de 5,0%. Desagregação das projeções do IPCA, pensando-se, primeiramente, no segmento
dos preços livres, revela uma modesta dispersão entre os números estimados para os três principais itens desse
segmento (alimentação no domicílio, industrializados e serviços). Estendendo-se a análise para os administrados, encontram-se níveis bem mais baixos de projeções de crescimento de preços dos itens que mais contribuíram para a elevação da inflação em 2021, a saber, energia elétrica, gasolina, gás de botijão e etanol. No caso
da energia, a previsão é de queda das tarifas.
A mediana da pesquisa Focus mais recente indica 5,09% de inflação. Em linhas gerais, os analistas supõem
que, em 2022, não teremos repetição dos choques altistas observados em 2021, envolvendo alimentos, industrializados e energia. Na medida em que isso se confirme, teremos uma taxa de inflação não muito distante da
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meta oficial de 3,5%. Cumprir a meta à risca certamente não parece viável. Na verdade, já será uma conquista
significativa se conseguirmos inflação ao redor de 5,0%, ou seja, metade da taxa registrada no ano anterior. Afinal, não podemos esquecer quão adverso tem sido o ambiente macroeconômico nesses tempos mais recentes.
De qualquer modo, mesmo isso está longe de assegurado.
No tocante a 2023, a informação mais recente da pesquisa Focus indica uma mediana de 3,4%, próxima,
portanto, da meta para o próximo ano. A inflação implícita nos preços de mercado, porém, ainda revelam um
número elevado, bem acima da meta de 3,25%. Segundo estimativa da consultoria MCM, baseada nas taxas
de DI (juros prefixados) e nas taxas dos DAPs (juros reais das NTNBs), o mercado projeta cerca de 5,7%. Em
síntese, os analistas ainda guardam certa desconfiança acerca da capacidade do BC de atingir seu objetivo
numérico em 2023, enquanto os participantes de mercado revelam desconfiança ainda maior.
Sendo assim, para ter êxito na execução de sua tarefa, o BC terá de agir com firmeza tanto no tocante à
administração dos juros reais de política monetária quanto no campo das sinalizações. Avançar com os juros
reais em território contracionista é certamente indispensável.
Em algum momento, porém, será preciso estabilizar os juros reais e iniciar o processo de reversão do aperto monetário. Nisso provavelmente residirá uma excelente oportunidade para reforçar o compromisso oficial
com o cumprimento das metas e tentar assegurar a ancoragem das expectativas.
A experiência vivida no segundo semestre de 2016 poderá servir de inspiração para as ações futuras do BC. Naquela ocasião, tomara posse uma nova diretoria do BC, e a economia apresentava quadro recessivo. De modo geral,
esperava-se uma política de juros mais baixos (a Selic nominal chegara a 14,25%), talvez até alteração das metas
de inflação. A despeito disso, os novos dirigentes optaram por manter estável a taxa Selic em suas duas primeiras
reuniões do Copom e por reduzir a taxa básica em apenas 25 pontos em cada um dos dois encontros seguintes.
Ao frustrar as expectativas dos analistas e participantes de mercado, o BC deu sinais fortíssimos sobre sua
prioridade, mais precisamente, do compromisso com o controle da inflação. A nosso ver, tal iniciativa foi crucial
para consolidar a reversão das expectativas de inflação. Foi o que viabilizou a queda da própria inflação e dos
juros de política monetária, por um bom tempo. Inspirar-se naquela experiência poderá ser fundamental para o
êxito das ações futuras do BC atual.

Política fiscal
Teto de Gastos: Origem, trajetória e futuro
Bernardo Motta
A Constituição de 1988 expandiu o rol de competências do Estado brasileiro, gerando, por consequência,
grande pressão pelo aumento do gasto público. Ao longo dos anos, esse aumento da despesa foi financiado
de diversas maneiras, passando pela inflação, elevação da carga tributária, aumento da arrecadação potencial
decorrente de crescimento econômico acelerado e, por fim, pelo aumento da dívida pública.2 Estruturalmente,

2
Esse movimento é detalhado em: MENDES, Marcos. Regras fiscais e o caso do teto de gastos no Brasil. INSPER. 2021. https://www.insper.
edu.br/wp-content/uploads/2021/09/Regras-fiscais-e-o-caso-do-teto-de-gastos-no-Brasil-2021_Marcos-Mendes.pdf
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no entanto, a receita não acompanhou inteiramente a expansão dos gastos, resultando em déficits primários
a partir de 2014. A aprovação de uma nova regra fiscal, apelidada de Teto de Gastos, em 2016, surgiu com a
finalidade de frear a trajetória de crescimento da despesa a partir de uma regra de congelamento real prevista
para operar por duas décadas. No entanto, nos anos seguintes a regra apresentou dificuldades para atingir os
objetivos esperados e mudanças recentes no seu desenho parecem a ter sepultado definitivamente, abrindo
espaço para a discussão sobre novas regras fiscais possíveis. Nesse sentido, relembrar e entender a trajetória
do Teto consiste em importante insumo para pensar um novo arcabouço fiscal.
Em 2016, o país atravessava uma crise política e econômica e registraria, no fechamento do exercicio, déficit primário de 2,5% do PIB e dívida bruta do governo geral de 70% do PIB, mais de 10 p.p. acima do resultado de dois anos antes. Para além disso, entendia-se que as regras fiscais vigentes já não eram mais capazes
de garantir a sustentabildiade das contas públicas, nomeadamente a regra de ouro, a LRF e a meta de resultado primário. Nesse contexto, em junho daquele ano, o governo encaminhou ao Congresso Nacional a PEC
241/2016, a fim de instituir o Novo Regime Fiscal, nome formal do Teto de Gastos. Com base no diagnóstico
de que a causa maior do desequilíbrio fiscal era a expansão constante do gasto público federal, a nova regra
determinava que pelos proximos 20 anos as despesas primárias só poderiam crescer o equivalente à taxa
de inflação. A lógica (aritmética) era simples: com as despesas fixas em termos reais e o crescimento natural
do PIB, a razão gasto/PIB se reduziria ao longos dos anos, levando a uma espécie de ajuste fiscal gradual.
Como corolário, esperava-se a redução da taxa de juros e o controle da trajetória da dívida pública. A partir
daí, com a consequente melhora das expectativas e o aumento do crédito, os investimentos aumentariam e o
crescimento econômico viria a reboque, o que, de forma virtuosa, reforçaria a consolidação fiscal ao melhorar
a arrecadação pública e reduzir a dívida.
Na prática, no entanto, as coisas não caminharam como esperado. Ao longo de 2017 a 2019, o peso das
despesas em relação ao PIB praticamente se estabilizou, reduzindo-se em média 0,1 p.p. por ano. Nesse ritmo,
o ajuste desejado de 5 p.p. do PIB só seria atingido em quase 50 anos. Assim, tivemos apenas uma pequena
redução do déficit primário, que passou de 2,5% do PIB no final de 2016 para 1,2% do PIB em 2019. O crescimento da dívida pública, por sua vez, perdeu intensidade. Do ponto de vista macroeconômico, verificou-se
redução na taxa de inflação, os indicadores de confiança reverteram sua trajetória de queda e registrou-se uma
retomada, tímida, do crescimento econômico. Para além disso, de maneira geral, houve a redução das taxas de
juros básica da economia. Cabe destacar, no entanto, que a causalidade entre o Teto de Gastos e a redução dos
juros não é consensual e que outros fatores também contribuíram para esse movimento.
Existia a expectativa de que a imposição de um limite global das despesas forçasse um processo de racionalização dos itens de gastos, em especial aqueles que mais cresceram pós-88: o conjunto das despesas
obrigatórias, cuja trajetória relaciona-se com a dinâmica demográfica, vinculações de receita e mecanismos
institucionais de correção de benefícios. O gráfico 10, no entanto, mostra que esses fatores continuam determinantes na manutenção do peso das obrigatórias e, consequentemente, a redução da despesa total tem ocorrido
majoritariamente nas despesas discricionárias, que, entre 2010 e 2016, equivaliam, em média a 2,4% do PIB e,
entre 2017 e 2019, em média, corresponderam a 1,9% do PIB..
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Gráfico 10: Evolução da Despesa Total
Obrigatórias vs discricionárias, em % do PIB
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Elaboração Própria. Fonte Primária: STN.

De forma mais detalhada, a tabela 2 traz a média da variação anual dos grandes itens da despesa para os
períodos pré e pós-teto de gastos. Podemos verificar que a maior redução se deu na rubrica dos Investimentos,
que registram no período pós-teto uma queda anual média de 0,09 p.p. Essa redução, combinada com a estagnação do período anterior revela o porquê do investimento público, já há alguns anos, não ser suficiente nem
pra repor a depreciação do capital público.

Tabela 2: Média da Variação Anual da Despesa
Por item, em % do PIB

Discriminação

2010-16

2017-19

DESPESA TOTAL

0,37%

-0,14%

Benefícios Previdenciários

0,19%

0,13%

Custeio, Pessoal e Encargos Sociais

0,07%

-0,03%

Abono e Seguro Desemprego e BPC

0,04%

-0,04%

Investimento

0,00%

-0,09%

Subsídios, Subvenções e Proagro

0,04%

-0,07%

Demais

0,01%

-0,03%

Elaboração Própria. Fonte Primária: STN.

Em virtude da pandemia da Covid-19, o período de 2020 e 2021 foi atípico do ponto de vista fiscal e, portanto, qualquer comparação com períodos anteriores deve ser feita com ressalvas. Do ponto de vista de gestão
imediata da crise, ao já prever a exclusão dos créditos extraordinários da base de cálculo, o desenho do teto de
gastos se mostrou suficientemente flexível para que o governo conseguisse fazer frente à demanda excepcional
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por gastos. O prolongamento da pandemia, no entanto, trouxe desafios ao regime fiscal, que culminaram com
a aprovação de medidas que o fragilizaram, nomeadamente a PEC 23.
Olhando para o presente, o ano de 2022, que combina um esperado retorno à normalidade pós-pandemia
com eleições presidenciais, será um ponto determinante para o futuro do Teto de Gastos. A despeito de se
considerar o desenho original correto ou não, há de se reconhecer que o teto deixou de cumprir sua função
e perdeu credibilidade. Mudanças significativas e recorrentes na regra minaram aquilo que fora sua principal
contribuição, a capacidade de ancorar as expectativas de sustentabilidade fiscal.
O debate, portanto, parece se direcionar cada vez mais para qual nova regra fiscal deve assumir o papel
de âncora fiscal das expectativas. Muitas são as possibilidades de regras que podem vir a substituir e ou/
complementar do Teto de Gastos. Mantendo vivo o espírito inicial do teto, é possível estabelecer subtetos com
indicadores distintos para despesas correntes e investimentos, dando mais espaço de crescimento para estes
últimos. Ainda pelo lado das despesas, temos a revisão periódica de gastos da União, com o objetivo de identificar despesas ineficientes específicas. Outra possibilidade consiste na adoção de um limite para o nível de
endividamento público –dispositivo já contemplado na LRF, mas nunca regulamentado.
Em que pesem os diferentes desenhos de regras fiscais possíveis em debate no Brasil e no exterior, importa
que qualquer novo arcabouço fiscal seja simples, crível e viável. A simplicidade facilita a accountability, isto é,
quanto melhor a sociedade entender a regra, mais ela poderá cobrar seu cumprimento. A regra deve ser crível
no sentido de que exista a expectativa de que ela será seguida e não de que é apenas mais uma peça de ficção
para dar aparência de responsabilidade fiscal. Por fim, a nova regra fiscal deve ser viável ao ter aderência à
realidade e considerar as necessidades de investimento do país e os desafios sociais emergentes e as políticas
públicas que serão necessárias para enfrentá-los. Vale registrar que a responsabilidade social anda lado a lado
com a responsabilidade fiscal, haja vista que o descontrole das contas públicas e suas consequências nefastas
penalizam mais intensamente os mais pobres. Mais ainda, somente um arcabouço fiscal sólido é capaz de servir
como base para o justo avanço das políticas sociais.

Setor externo
Modulando o otimismo oficial
Livio Ribeiro
Com a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) em dez/21, o Banco Central do Brasil atualizou as
suas projeções para o resultado da conta corrente no biênio 2021/2022. Em relação ao projetado no RTI anterior
(set/21), houve generalizada revisão negativa – em 2021, a projeção oficial passou de um déficit de US$ 21,0bi
(1,0% do PIB) para US$ 30,0bi (1,9% do PIB), ao passo que, em 2022, foi elevada de US$ 14,0bi (0,9% do PIB)
para US$ 21,0bi (1,3% do PIB).
Uma visão geral das projeções oficiais, rearrumadas para refletir a nossa organização preferida das rubricas
da conta corrente, pode ser observada na tabela a seguir. Fica imediatamente claro que as revisões se concentraram nas expectativas de superávit na balança comercial, reduzidas durante todo o biênio; as outras rubricas
da conta corrente registraram ajustes marginais.
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Tabela 3: Previsões oficiais para o resultado em conta corrente
(2021/2022)

2021
(RTI set/21)

2021
(RTI dez/21)

2022
(RTI set/21)

2022
(RTI dez/21)

-21,0

-30,0

-14,0

-21,0

43,0

35,0

60,0

52,0

Exportações

282,0

284,0

289,0

276,0

Importações

239,0

249,0

229,0

225,0

Pagamento de juros

-23,0

-22,0

-24,0

-26,0

Viagens

-2,0

-2,0

-7,0

-7,0

Lucros e dividendos

-27,0

-29,0

-27,0

-24,0

-12,0

-12,0

-16,0

-16,0

-1,0%

-1,9%

-0,9%

-1,3%

Conta corrente
Balança comercial*

Fretes
Outros serviços e rendas primárias
Renda secundária
Conta corrente (%PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil.

O padrão de revisões explicita que qualquer avaliação das projeções oficiais deve partir de uma análise
sobre o resultado comercial brasileiro, e, em um segundo momento, de como se traduz o resultado sob a metodologia SISCOMEX para a metodologia BCB3. É importante notar que as projeções do Banco Central ainda
não incorporavam o resultado da balança comercial de 2021, conhecido nos primeiros dias deste ano para a
metodologia SISCOMEX: superávit comercial recorde de US$ 61,0bi, dividido entre exportações de US$ 280,4bi
(recorde histórico) e importações de US$ 219,4bi.
Percebe-se, da tabela 3, que a projeção do Banco Central para o resultado comercial do ano passado era
sensivelmente menor, com superávit de somente US$ 35bi. Ainda que tenha ocorrido diferença nas exportações
(a projeção foi US$ 3,6bi superior ao resultado observado), a imensa parte do desvio – praticamente US$ 30bi
– se deu nas importações. Nos 12 meses acumulados até novembro de 2021, as importações medidas pelo
Banco Central foram US$ 31,5bi superiores às registradas pelo SISCOMEX, com a diferença sendo distribuída
principalmente por operações no regime REPETRO (US$ 19,0bi), compra de criptoativos (US$ 6,0bi) e importações de pequeno valor via encomendas internacionais (US$ 5,5bi).
Para fins do balanço de pagamentos, a projeção do resultado comercial é um processo feito em dois estágios: primeiro, se projeta o resultado SISCOMEX e, depois, traduz-se o valor obtido para a metodologia do BCB.
Para o primeiro estágio, é necessário discutir o comportamento dos fundamentos determinantes do comércio
exterior, afetando volumes comercializados e preços praticados.
Segundo dados do ICOMEX/FGV, o resultado comercial de 2021 foi marcado principalmente pelo crescimento dos preços de exportação – vetor primordial para o resultado comercial recorde observado. O notável

3
Comentários específicos sobre a diferença entre as duas metodologias podem ser observados no artigo “Mudanças metodológicas”, publicado no Boletim Macro de mai/21. Disponível em https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/2021-05_2-boletim-macro.pdf
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desempenho dos preços de exportação fica claro na tabela abaixo, que compila o desempenho recente de preços e quantidades. No entanto, o desempenho recente dos termos de troca (a razão entre preços de exportação
e de importação) tem sido bastante negativo desde o terceiro trimestre de 2021, combinando desaceleração
intensa dos preços de exportação e tendência ascendente dos preços de importação.

Tabela 4: Exportação vs. Importação, preços e quantidades
(taxa de crescimento anual, 2017-2021)

Exportações

Importações

Preço

Volume

Preço

Volume

2017

10,1%

8,9%

5,1%

8,6%

2018

5,3%

2,4%

7,0%

9,0%

2019

-3,8%

1,0%

-4,0%

4,5%

2020

-6,7%

-0,1%

-6,6%

-8,5%

2021

29,3%

3,2%

13,1%

21,9%

Fonte: ICOMEX/FGV.

Com base nos fatores determinantes desse desempenho recente (gráfico 11), temos dificuldade de enxergar um cenário prospectivo positivo: a desaceleração da demanda por relevantes produtos da pauta brasileira
(especialmente minério de ferro) e a crescente pressão nos preços de produtos importados (combustíveis e
bens intermediários) são tendências que se manterão em 2022, levando a novos recuos dos termos de troca
que colocarão pressão sob o resultado comercial.

Gráfico 11: Termos de troca
(2006=100)
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Fonte: ICOMEX/FGV.
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Nossa projeção mais recente para o resultado comercial de 2022 (SISCOMEX) é de superávit de US$
42,0bi, recuo importante em relação ao observado no ano passado. Tal projeção é sensivelmente menor do que
a sinalizada pelo Ministério de Economia, que previu recentemente superávit comercial recorde de US$ 79,4bi
este ano. A comparação das projeções pode ser observada na tabela abaixo.

Tabela 5: Projeções para o resultado comercial SISCOMEX
Economia vs. FGV IBRE (2022)

2021

2022
Economia

2022
FGV IBRE

61,0

79,4

42,0

Exportações

280,4

284,3

257,2

Importações

219,4

204,9

215,2

Balança comercial

Fonte: Ministério da Economia e FGV IBRE.

Nota-se que a maior parte da diferença está nas exportações projetadas, bastante maiores pelo Ministério.
Como entendemos que o cenário de preços não será favorável em 2022, seria necessário que os volumes exportados tivessem grande crescimento em relação ao observado em 2021 – com evidências robustas de baixa
elasticidade-câmbio das exportações, ajustes restritivos na política monetária global, novas rodadas de pressão
sanitária desorganizando o comércio global e temores quanto ao crescimento de nossos principais parceiros
comerciais, parece-nos que esta seria uma realização muito pouco provável.
Como dito anteriormente, exige-se uma tradução das projeções feitas sob metodologia SISCOMEX para a
metodologia BCB, utilizada na conta corrente. Desenvolvemos um modelo econométrico que tem feito um bom
trabalho nessa tradução, mas as incertezas continuam sendo relevantes – especialmente quando da normalização dos fluxos ligados ao REPETRO.
A comparação entre as nossas projeções e as utilizadas pelo Banco Central pode ser observada na tabela
abaixo; apresentamos, também, as projeções de 2021, posto que o resultado do ano passado ainda não foi
divulgado. Nota-se que as projeções são muito próximas para 2021, tanto em saldo como em sua composição.
As diferenças, no entanto, emergem novamente em 2022, para quando projetamos um saldo comercial de US$
28,9bi, comparado à projeção oficial de US$ 51,0bi.

Tabela 6: Projeções para o resultado comercial BCB
BCB vs. FGV IBRE (2021/2022)

2021

2021

2022

SISCOMEX

BCB

FGV IBRE

BCB

FGV IBRE

61,0

35,0

36,1

51,0

28,9

Exportações

280,4

284,0

283,4

276,0

257,2

Importações

219,4

249,0

247,3

225,0

228,3

Balança comercial

Fonte: SISCOMEX, Banco Central do Brasil e FGV IBRE.
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Cabe lembrar que as diferenças mais relevantes entre as metodologias SISCOMEX e BCB estão nas importações – e que nossos números, compatibilizados, são praticamente idênticos aos do Banco Central. A
diferença está, de novo, nas exportações. Notamos, no entanto, que a projeção do Banco Central é inferior à
do Ministério, parecendo-nos, a princípio, mais razoável. Ainda há diferença relevante para o nosso número; a
avaliação mais correta do cenário prospectivo se provará com o tempo.
Discutidas as projeções de balança comercial, enfim chegamos ao ponto de comparar as nossas projeções
de conta corrente às divulgadas pelo Banco Central em seu mais recente Relatório Trimestral. Os números podem ser observados na tabela a seguir.

Tabela 7: Projeções para o resultado em conta corrente
BCB vs. FGV IBRE (2021/2022)

2021

2022

BCB (RTI dez/21)

FGV IBRE

BCB (RTI dez/21)

FGV IBRE

-30,0

-27,9

-21,0

-37,9

35,0

36,0

52,0

28,9

Exportações

284,0

283,4

276,0

257,2

Importações

249,0

247,3

225,0

228,3

Pagamento de juros

-22,0

-20,3

-26,0

-24,7

Viagens

-2,0

-2,1

-7,0

-5,6

Lucros e dividendos

-29,0

-30,3

-24,0

-24,1

Conta corrente
Balança comercial*

Fretes
Outros serviços e rendas primárias

-4,5
-12,0

Renda secundária
Conta corrente (%PIB)

-10,1

-7,2
-16,0

3,3
-1,9%

-1,7%

-8,4
3,2

-1,3%

-2,1%

Fonte: Banco Central do Brasil e FGV IBRE.

Para 2021, nossas projeções são marginalmente melhores do que as oficiais, ainda que, qualitativamente,
sejam praticamente idênticas. O déficit projetado para 2021 alcançou 1,7% do PIB, número relativamente baixo
e que não representa nenhum grande desafio em termos de financiamento externo – lembrando que houve
aporte de SDRs pelo Fundo Monetário Internacional em ago/21 (de US$ 15,0bi), esperamos que tenha ocorrido
acumulação de reservas de pouco menos de US$ 19,0bi no ano passado.
Já para 2022, esperamos déficit de conta corrente de US$ 37,9bi, correspondente a 2,1% do PIB. O resultado é sensivelmente pior do que o projetado pelo Banco Central, diferença que pode ser inteiramente atribuída
ao resultado comercial – e, em específico, à projeção de exportação. Continuaremos com um cenário em que
as restrições de financiamento não parecem ser relevantes, ainda que se tenha que lembrar que a conjunção de
desaceleração doméstica, incerteza (externa e interna) e elevação dos juros internacionais não constitui combinação particularmente auspiciosa para o financiamento.
A despeito de maiores desafios com déficits crescentes e piores condições de contorno para o financiamento externo, não parece razoável admitir que teremos restrições externas ativas em 2022. Eventuais choques
serão absorvidos pela taxa de câmbio flutuante, e eventuais desequilíbrios externos serão endogenamente
tratados com movimentos dos preços relativos.
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Internacional
FOMC: Mais juros do que o imaginado pelo mercado
Livio Ribeiro
Durante o 4o trimestre de 2021, a avaliação do cenário econômico americano feita pelo FED (Federal Reserve Bank, o banco central americano) foi marcada por relevantes mudanças, o que implicou em ajustes
importantes na estratégia de condução da política monetária. Mutatis mutandis: de uma postura claramente
acomodatícia, com uma visão benigna da aceleração inflacionária, o FED evoluiu para uma visão muito mais
cautelosa do cenário, iniciando o processo de normalização das condições monetárias americanas. A escalada
dos discursos e das ações ainda não terminou.
Uma rápida retrospectiva ajuda a nos situar no cenário. Ainda em sua reunião de novembro (dia 03), o
FOMC (Federal Open Market Committee, o comitê de política monetária americano) começou a abandonar a
visão de que a aceleração inflacionária em curso era transitória. Reconhecendo também a progressiva, ainda
que incompleta, normalização do mercado de trabalho, colocavam-se as condições para o início do tapering ao
final de 2021: o ritmo de compras de ativos pelo FED seria reduzido e, se mantido o plano sinalizado naquele
momento, o programa de compras estaria concluído em meados de 2022.
Pisando em terreno incerto, o FOMC cercou-se de cuidados – a economia ainda exigia estímulos e seu
processo de retirada seria seguro e amplamente comunicado. Tomou-se, em específico, o cuidado de separar
o tapering de uma elevação da taxa básica de juros americana (Fed Funds), deixando claro, também, que havia
uma precedência estabelecida: ajustes nos juros somente depois do fim do tapering.
Após a reunião de novembro, o debate sobre a condução futura da política monetária americana continuou
evoluindo de forma cada vez mais cautelosa. Inúmeros membros do Comitê, incluindo alguns votantes em
2022, passaram a expressar abertamente maior preocupação com a inflação, que poderia sair do controle e
contaminar o processo de formação de preços a médio prazo. Destaque absoluto para os comentários do presidente do FED, Jerome Powell, ao fim de novembro (dia 30): já seria adequado abolir a tipificação da aceleração
inflacionária como temporária, e provavelmente, seria necessário concluir o tapering antes do prazo sugerido
no FOMC do início do mês.
Com essa evolução do discurso, estava claro que seria divulgada uma aceleração do tapering na reunião do
FOMC de dezembro. Mais do que as palavras, os dados sugeriam ser perfeitamente razoável proceder com a
normalização monetária em ritmo mais rápido: (i) a inflação ao consumidor evoluía para fechar 2021 em patamar
historicamente elevado; (ii) o mercado de trabalho continuava em franca normalização; e (iii) os indicadores de
atividade de alta frequência corroboravam uma aceleração relativa da demanda frente à oferta, resultado das
amplas políticas de estímulo (do lado da demanda) e de inúmeras desorganizações nas cadeias produtivas (do
lado da oferta).
Sob este contorno, o FOMC se reuniu em meados de dezembro (dia 15) para deliberar sobre os seus
próximos passos. Como esperado, houve um ajuste: com inflação elevada e avanços substanciais do mercado de trabalho em direção ao pleno emprego, acelerou-se o ritmo do tapering, previsto agora para estar
concluído ao final do 1o trimestre de 2022. A intensificação do ritmo não foi exatamente uma surpresa, dadas
as sinalizações dos membros do FOMC no período entre as reuniões; surpreendente foi o tom geral da comunicação do comitê.
2 6 B o l e t i m M a c r o | J a n e i r o 2 02 2

Imediatamente após a divulgação do comunicado da decisão, o presidente Powell foi taxativo: a inflação
elevada foi o motivo para a aceleração do tapering, haveria risco real de ela se tornar mais persistente e isto seria
a maior ameaça à retomada plena da economia americana, em específico, do mercado de trabalho. O tapering
estaria concluído em mar/22 e as elevações dos juros seriam posteriores, mas, na opinião de Powell, o tempo
decorrido entre os dois seria curto; o timing das elevações de juros seria discutido no início de 2022.
Para além disso, a reunião de dezembro também foi marcada pela atualização do DOTS – a compilação das
principais projeções macroeconômicas feitas pelos membros do FOMC, nisso incluindo as trajetórias esperadas
para as taxas referenciais de juros. A mediana dos membros do comitê passou a enxergar três elevações (cada
uma de 25bps) em 2022, com mais três elevações, de mesma magnitude, em 2023 – orçamento sensivelmente
maior do que o sugerido no DOTS anterior (set/21), que via uma elevação em 2022 e três em 2023.
Com esse conjunto de informações, parece muito provável que o processo de normalização das condições
monetárias americanas, nisso incluindo elevação da taxa básica de juros, comece ainda no primeiro semestre
de 2022. Restam, no entanto, os debates do timing inicial e do orçamento de juros que será implementado. Para
desenvolvê-los, é necessário analisarmos, em detalhes, o comportamento recente da inflação ao consumidor e
do mercado de trabalho – vetores diretamente ligados ao mandato dual de controle de preços e maximização
do emprego.
Do lado dos preços, em meados de janeiro divulgou-se a inflação ao consumidor (CPI) do ano passado:
os preços avançaram +7,0%. Houve clara pressão de componentes como energia (+29,3%) e alimentação
(+6,3%), mas não só: o núcleo (ex-alimentos e energia) encerrou 2021 com crescimento de +5,5%, ressaltando relevante pressão em bens e serviços subjacentes no decorrer do ano. Há sinais robustos de maior
espraiamento da inflação americana, e tanto o headline como o núcleo tiveram as maiores leituras anuais
desde 1981 (gráfico 12). É difícil argumentar que essas leituras de inflação não corroboram uma postura mais
agressiva do FED.

Gráfico 12: Inflação ao consumidor
(headline vs. núcleo, acumulado em 12 meses)
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Fonte: Bureau of Labor Statistics.

J a n e i r o 2 02 2 | B o l e t i m M a c r o 2 7

Discutida a inflação, resta o segundo vetor do mandato dual. Os dados mais recentes do mercado de
trabalho americano mostram que a taxa de desemprego continuou recuando ao final de 2021, encerrando
o ano em 3,9%. A taxa de desemprego ainda é superior à observada no pré-pandemia (gráfico 13), mas já
se encontra em nível relativamente baixo e reduziu-se dramaticamente depois do pico ocorrido quando da
emergência da Covid-19 (14,7% em abril de 2020): o ajuste do mercado de trabalho já parece se aproximar
do seu fim.

Gráfico 13: Taxa de desemprego (%)
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Fonte: Bureau of Labor Statistics.

Talvez mais importante do que a taxa de desemprego em si sejam os pormenores do mercado de trabalho
americano. Pesquisas mais finas, como o JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) e o Wage Tracker
do FED de Atlanta sugerem sobreaquecimento em segmentos específicos, destacando-se os empregos de
baixo valor adicionado e alta rotatividade – os salários crescem consistentemente nos últimos meses, ainda
que de forma heterogênea dentre tipos de trabalhadores e setores institucionais (gráfico 14). Tais sinais são
perigosos em um ambiente de inflação elevada, gerando o risco de descontrole das expectativas e de uma
espiral de preços-salários.
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Gráfico 14: Taxa de crescimento dos salários
(média móvel de 3 meses, por hora trabalhada)
6,0
5,5

5.3

5,0
4,5

4.5

4,0

4.1

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

Alta rotatividade

Baixa rotatividade

dez-21

jun-20

mar-21

set-19

dez-18

jun-17

mar-18

set-16

dez-15

jun-14

mar-15

set-13

dez-12

jun-11

mar-12

set-10

dez-09

jun-08

mar-09

set-07

dez-06

1,0

Total

Fonte: Federal Reserve Bank of Atlanta.

Não só a postura mais cautelosa do FED está perfeitamente justificada, como parece razoável que o processo de normalização monetário possa ser ainda mais agressivo do que o sinalizado no fim do ano passado. Não
por acaso, este tem sido o tom dos discursos mais recentes de diversos membros do FOMC: o início de 2022
traz renovada preocupação com a inflação e menções, algumas explícitas, a um orçamento de juros maior do
que o sugerido no último DOTS.
Reagindo a isso, começa a aparecer, entre os analistas, uma avaliação de que a elevação dos juros americanos pode ocorrer tão cedo quanto na reunião do FOMC de março. Ainda nos parece excessivo – seria necessária uma conclusão ainda mais rápida do tapering ou, alternativamente, uma mudança na sinalização de
ordenamento entre o fim do tapering e o aumento dos juros –, mas é um cenário que não pode ser descartado.
Em nosso cenário central, os juros começam a subir na reunião de maio.
Já estamos convencidos, no entanto, de que o orçamento de juros de 2022 terá mais de três elevações
da taxa básica: quatro elevações de 25bps parecem ser, neste momento, o menor orçamento possível.
Parece-nos que o debate evoluirá, em pouco tempo, para a ocorrência de um ciclo contínuo, ou seja, elevações de juros em todas as reuniões de 2022 – se o início for, de fato, em maio, teríamos espaço para seis
movimentos este ano.
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Em foco IBRE
Incerteza continuará elevada em 2022
Anna Carolina Gouveia
Após um dramático 2020, o ano de 2021 foi marcado pelo avanço da vacinação contra o coronavírus no
mundo e pela recuperação gradual das economias. Nesse cenário, o Indicador de Incerteza do Brasil (IIE-Br)
seguiu, na maioria do tempo, em trajetória de queda a partir dos níveis recordes registrados no ano anterior.
Ainda assim, as incertezas relacionadas à Covid-19 e ao ambiente econômico interno instável têm impedido que
o indicador consiga retornar a níveis confortáveis.

Gráfico 15: Indicador de Incerteza Econômica – Brasil
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Na comparação mundial houve melhora em relação a 2020, quando o Brasil chegou a ser o campeão mundial de incerteza num ranking com outros 20 países4. Mas em novembro de 2021, o país ainda registra o sexto
maior nível de incerteza e é um dos cinco países em que a incerteza menos recuou ao longo do ano.

Ranking elaborado pela autora com dados do Economic Policy Uncertainty Project e FGV IBRE.

4
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Gráfico 16: Ranking de Incerteza, por país, em Novembro de 2021, em pontos
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A literatura tem mostrado que níveis elevados de incerteza afetam o crescimento econômico e reduzem a
efetividade da política monetária ou fiscal (Bloom, 2009). A hipótese é que a incerteza elevada provoca adiamento das decisões de investimento e contratação pelas empresas, que adotam uma postura de “esperar para ver”.
Essa cautela as torna menos responsivas às mudanças no ambiente econômico, incluindo os juros. Apesar da
recente independência outorgada ao Banco Central, a política monetária mais restritiva em 2022, para conter a
inflação, pode ser prejudicada por outros pontos de responsabilidade do governo, como turbulências políticas
e má gestão fiscal.
A importância de um ambiente político equilibrado e de uma política fiscal sustentável pode ser ilustrada
pela forte alta do IIE-Br em setembro de 2021, levando o indicador a um nível próximo ao pico anterior à pandemia. Naquele mês, o país foi surpreendido pelas manifestações de 7 de setembro, em que apoiadores do
governo levantaram bandeiras contra o STF e o Congresso. O Indicador de Incerteza Política (IIE-Br Política)
chegou a um dos maiores níveis da série, excetuando-se o período pós-pandemia. Paralelamente, as dúvidas
em torno da real situação das finanças públicas e a sustentabilidade do equilíbrio fiscal desde 2020 fizeram com
que o Indicador de Incerteza Fiscal (IIE-Br Fiscal), superasse, na média, o nível de incerteza política desde o
início da pandemia.
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Gráfico 17: Indicador de Incerteza Econômica – Brasil: Política e Fiscal
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O que esperar para 2022?
O Brasil tem três desafios em 2022: a pandemia, a recuperação da atividade econômica e as eleições
presidenciais.
Um ponto relevante são as eleições presidenciais de outubro. A literatura recente mostra que períodos
eleitorais têm impacto no nível de incerteza. Em Baker et al (2020), os autores analisam o impacto das eleições
presidenciais no nível de incerteza econômica em 23 países do mundo. Uma das principais conclusões é que,
quanto mais polarizada for a eleição e divergentes forem as preferências políticas dos eleitorados, maiores
serão as incertezas econômicas. Além disso, disputas acirradas tendem a criar incerteza econômica, principalmente se forem levantadas dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral e a legitimidade dos resultados.
Considerando-se os exemplos de países em que as eleições foram polarizadas e acirradas, os níveis de
incerteza no ano eleitoral subiram em todos os casos, exceto na Austrália. O salto recente da incerteza no Chile
é uma confirmação (posterior ao artigo de Baker) do impacto das eleições no nível de incerteza econômica.
No Brasil, o Indicador de Incerteza tende a subir em anos de eleições presidenciais em magnitudes que
dependem do cenário de partida. O único ano eleitoral em que a incerteza se reduziu foi o de 2010, quando a
candidata favorita ao cargo, Dilma Rousseff, representava a continuidade da política até então implementada
nos oito anos anteriores e que vinha sendo bem avaliada, tomando-se por base a popularidade do Presidente
Lula. Zucco e Campello (2016) sugerem que as eleições na América Latina estão muito ligadas ao cenário internacional. Em 2010, o preço de commodities estava elevado e a taxa de juros dos EUA, baixa. Com um cenário
externo (e interno) favorável, a continuidade da política econômica e a transição amena entre os governos pareceram não afetar o nível de incerteza econômica daquele ano.
Em 2002, havia temor no mercado financeiro em relação ao candidato Lula. O IIE-Br chegou a subir 27
pontos entre janeiro e outubro daquele ano. A Carta ao Povo Brasileiro acalmou os ânimos do mercado e
o indicador recuou a seguir.
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O segundo ano eleitoral de maior alta da incerteza foi 2014, a eleição mais acirrada até o momento.
Dilma Rousseff venceu Aécio Neves no segundo turno por apenas 3 pontos percentuais, após um primeiro
mandato (2011 a 2014) com bastante desgaste. A eleição foi marcada pela perceptível piora dos fundamentos macroeconômicos e pelo ensaio da grave crise política que se intensificaria nos anos seguintes.
As eleições de 2006 (Lula x Geraldo Alckmin) e de 2018 (Jair Bolsonaro x Fernando Haddad) também
registraram altas do nível de incerteza. No primeiro caso, a alta da incerteza parece estar associada às
dificuldades impostas pela crise do mensalão, que estourara em meados de 2005. Já em 2018, o nível de
incerteza subiu muito com a polarização entre os candidatos e pela disputa acirrada até os últimos dias. Em
comparação às demais eleições, a de 2018 teria sido a segunda disputa mais acirrada desde 2002.
O cenário econômico em que se encontra o país também contribui para o nível de incerteza corrente.
Próximo às eleições de 2002, a inflação girava acima de 7% e a taxa de desemprego estava próxima a 10%.
Após um longo período de controle da inflação e redução da taxa de desemprego, a primeira voltou a subir
em 2021 e a segunda tem se mantido elevada. As contas públicas e demais variáveis macroeconômicas,
além de indicadores sociais, também são variáveis chave para se considerar nos anos de eleição.
Como vimos, a manutenção de níveis elevados de incerteza é praticamente inevitável diante do difícil
cenário eleitoral para 2022. Tudo indica até o momento que esta será uma eleição polarizada e acirrada.
Seria importante que os candidatos à disputa de 2022 sinalizassem claramente à sociedade seus projetos
econômicos e políticos para o país. Ainda que muitos pontos sejam dificilmente consensuais, uma agenda
que inclua compromissos em relação à inflação, ao equilíbrio fiscal e à democracia ajudará a manter a serenidade e a economia em melhores condições para uma retomada a partir de 2023.
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