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Inflação não
dá trégua
O início deste ano tem sido mais
desafiador do que o previsto. No front
internacional, as pressões inflacionárias
se intensificaram, com novos aumentos de
preços de commodities, com destaque para o
petróleo e as commodities agrícolas

Inflação não dá trégua
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
O início deste ano tem sido mais desafiador do que o previsto. No front internacional, as pressões inflacionárias se intensificaram, com novos aumentos de preços de commodities, com destaque para o petróleo e as commodities agrícolas. A alta do preço do barril de petróleo foi impulsionada, principalmente, pela forte demanda,
em um contexto de oferta restrita, fruto da busca mundial pela descarbonização. Com relação às commodities
agrícolas, as projeções de safras de grãos foram revistas para baixo, com destaque para o Brasil e a Argentina,
devido a problemas climáticos que têm afetado a produção. Os estoques desses produtos estão em baixa,
acentuando a pressão sobre os preços.
Tensões geopolíticas apenas agravam essa tendência – Rússia e Ucrânia são, por exemplo, dois dos maiores exportadores mundiais de trigo. Adicionalmente, a China tem evitado uma desaceleração mais intensa da
economia, com políticas de estímulos, contribuindo para pressionar os preços das commodities, principalmente
das metálicas. Por sua vez, a onda da Ômicron intensificou as pressões inflacionárias dos insumos industriais,
devido às limitações das cadeias produtivas, e contribuiu para a manutenção da demanda mundial em patamares elevados relativamente à oferta.
Nos EUA, a inflação foi recorde: o índice cheio subiu para 7,5%, em valores acumulados em 12 meses, a
maior taxa desde 1982, com o núcleo atingindo 6%, o maior registrado em quase 40 anos. Nesse contexto,
e com o mercado de trabalho bem pressionado, as expectativas de uma política monetária mais apertada se
confirmam. A despeito disso, os mercados têm se mostrado com maior apetite pelo risco, o que tem contribuído para a apreciação de moedas de países emergentes frente ao dólar.Não há, porém, garantia de que esse
cenário continue nos próximos meses.
No Brasil, as pressões internacionais de preços, além de problemas climáticos domésticos, têm contribuído para
pressionar os preços de bens industriais e de alimentação domiciliar, levando à aceleração em valores acumulados
em 12 meses da inflação desses dois grupos em janeiro último. E as perspectivas ainda não são muito favoráveis
no curto prazo. O único alento é que, como resultado do maior fluxo de recursos estrangeiros para o país, a taxa de
câmbio se valorizou em torno de 8% desde o final do ano passado, atenuando os choques externos de preços.
Mas, de qualquer forma, a inflação elevada continuará no radar por alguns meses, e apenas quando entrar
a redução da tarifa de energia, em razão da melhora do nível de reservatórios, teremos um recuo da inflação
mensal. A expectativa é que ela fique em torno de 5,6% no ano, mas há riscos de novas revisões para cima.
Em relação à atividade econômica, os indicadores divulgados recentemente confirmam a tendência de
desaceleração, em especial para o comércio varejista. Em particular, o Índice de Situação Atual do Comércio
(ISA-COM) recuou em janeiro para 80,5 pontos, menor valor desde março de 2021 (75,9 pontos) e bem aquém
do valor máximo registrado em julho de 21, de 108,7 pontos. Como destacado em edições anteriores do Boletim, a expectativa era mesmo de contração do setor, em função da normalização da cesta de consumo das
famílias, em direção a retornar à demanda por serviços, em detrimento do consumo de bens. Outra razão para
a contração é o fraco poder de compra das famílias, devido à inflação elevada, ao baixo crescimento da renda
e à piora nas condições de crédito.
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Por outro lado, ainda há espaço para a normalização de algumas atividades dos serviços privados e públicos. Aqueles prestados às famílias fecharam o ano passado 11% abaixo do nível pré-pandemia de fevereiro de
2020, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços. Já os serviços públicos, de acordo com o Monitor do PIB
do FGV IBRE, fecharam 2021 quase 2% abaixo do patamar registrado no último trimestre de 2019. Há, portanto,
espaço para uma alta relevante na atividade nesses serviços. Outros segmentos de serviços já estão acima ou
próximos do nível de fevereiro de 2020.
Nesse contexto, reduzimos apenas ligeiramente a expectativa de crescimento do PIB no quarto trimestre, de
0,6% (TsT) para 0,5%. O PIB deve ser positivo, devido à contribuição favorável dos serviços e da agropecuária,
mais do que compensando o recuo da indústria. De fato, desde meados do ano passado temos reforçado a
visão de crescimento do PIB no último trimestre do ano, após o cenário de estagnação no segundo e terceiro
trimestres. Além disso, avaliamos que ainda há espaço para um resultado positivo para o PIB em 2022, devido
à normalização de algumas atividades do setor serviços e à expectativa de crescimento do setor extrativo e da
agropecuária. A despeito da revisão para baixo do crescimento do setor agropecuário em 2022, devido ao clima
mais adverso neste início de ano, a expectativa ainda é de crescimento em relação ao ano passado. E com isso,
mantemos a previsão de crescimento de 0,6% este ano.
Tendo em vista esse quadro, assim como o estágio atual do ciclo de aperto monetário e os efeitos cumulativos do aumento já ocorrido da taxa de juros sobre a economia, o Banco Central deve reduzir o ritmo de
aumento da taxa de juros para 1p.p. na próxima reunião. Em maio deve haver ainda uma última alta, de 0,5 pp,
encerrando-se o ciclo com a Selic em 12,25%. Comparado aos outros países, portanto, o Brasil está adiantado
no ciclo de aperto monetário. Tudo indica, porém, a necessidade de se manter a taxa de juros nesse patamar
até o final do ano. Os próximos passos vão depender, porém, do que ocorrer com a política fiscal.
De fato, mesmo com um cenário positivo no curto prazo, os riscos fiscais se intensificaram. Com as alterações nas regras do Teto de Gastos, passou a imperar grande incerteza sobre a sustentabilidade das contas
públicas. Hoje a percepção é de que as regras fiscais podem ser alteradas quando há pressões políticas, muitas
vezes por motivos eleitorais, com mudanças não necessariamente justas do ponto de vista social.
Recentemente, as PECs e os projetos de lei em tramitação no Congresso têm ido na direção de reduzir
impostos, mas com alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, para evitar a necessidade de compensação
fiscal. Consequentemente, a regra do teto e a LRF deixaram de ser restrições ao descontrole fiscal. O impacto
final sobre as contas públicas vai depender do escopo das medidas, mas já há expectativa de deterioração do
déficit público do governo central, de 0,4% para 1,0% do PIB, neste ano. O risco, porém, é de ser ainda maior,
colocando o país cada vez mais distante do equilíbrio fiscal.
Com essas questões em mente, podemos assim resumir os destaques desta edição do Boletim Macro IBRE:
 Atividade econômica – página 7: Em dezembro, os indicadores de alta frequência apontaram que o setor
serviços ainda está aquecido, a indústria teve um respiro e o varejo desacelerou. O nosso cenário de crescimento do PIB para 2021 se manteve em 4,6%, com expansão moderada na margem no quarto trimestre de
0,5% (TsT). Em 2022, devemos ter taxa de juros e inflação elevadas, mas ainda há espaço para recuperação
de alguns setores de serviços. Portanto, o crescimento este ano deve ser baixo, mas positivo, de 0,6%, dado
os desafios que temos pela frente.
 Expectativas de empresários e consumidores – página 9: Os índices de confiança da FGV começaram
2022 em queda, sugerindo desaceleração no início do ano. Dados prévios de fevereiro mantêm esse resultado pelo lado empresarial e sugerem alguma recuperação pelo lado dos consumidores. Apesar da alta, a
confiança dos consumidores ainda está muito baixa e quesito especial de janeiro mostra que muitas famílias
têm dívidas em atraso. No lado empresarial, os destaques passam a ser as quedas de serviços, com impacto
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da nova onda da pandemia, e a indústria que ainda encontra dificuldades na obtenção dos insumos. Ainda
é difícil imaginar a volta ao caminho de recuperação no curto prazo.
 Mercado de trabalho – página 12: A PNAD Contínua registrou em novembro mais uma vez queda significativa da taxa de desocupação, de 12,1% para 11,6%, em linha com o esperado pelo FGV IBRE, o que, na
série dessazonalizada, significou redução de 0,2 p.p, para 12%. Para dezembro, é projetada nova queda,
para 11,2%, equivalente a 11,8% na série com ajuste sazonal. O número de ocupações continua a crescer
fortemente em praticamente todos os grandes setores, especialmente serviços. No entanto, em que pesem
os movimentos positivos na ocupação e na participação no mercado de trabalho, as fortes quedas da renda
média levam a massa de rendimentos do trabalho a uma variação trimestral negativa nos últimos meses.
Quanto ao Caged, foram fechados em dezembro 265 mil vagas, equivalentes à geração de 210 mil na série
dessazonalizada, próximo do esperado pelo FGV IBRE. Em janeiro, espera-se a criação de 160 mil vagas, ou
42 mil com ajuste sazonal. Em novembro de 2021, Caged e a PNAD Contínua registraram níveis semelhantes
de criação acumulada de empregos com carteira assinada, tendo voltado a convergir ao longo de 2021.
 Inflação – página 15: Afora a herança de uma safra anterior marcada por seca, geadas, incêndios, atraso na
colheita, preços dos insumos em alta e disparada do petróleo, o clima ainda castigou lavouras importantes no
Sul do país neste início de ano, especialmente de milho e soja. Tais pressões devem aumentar a participação
de alimentos na inflação de 2022. Já o preço do petróleo não para de subir, diante dos temores de iminente
guerra entre Rússia e Ucrânia. As cotações do Brent e do WTI se aproximam de US$ 100, acumulando alta
de 22% em 2022. Com tais pressões, os preços de alimentos e de produtos industrializados devem persistir
em alta por mais alguns meses, o que sustenta a recorrente revisão da inflação de 2022, a qual, segundo o
Boletim Focus do BC já passou de 5,0% no início de janeiro para 5,4% no início de fevereiro.
 Política monetária – página 16: A mais recente ata do Copom deixa clara a preocupação dos dirigentes do
BC com o quadro inflacionário prospectivo. A inflação ao consumidor mostra-se mais persistente que o antecipado, a inflação nuclear parece pressionada, a alta dos preços de bens industriais não tem dado trégua,
as cotações do petróleo já fizeram o BC rever para cima a projeção dos preços administrados e a elevada
incerteza sobre o arcabouço fiscal futuro persiste como fonte de pressão sobre os prêmios de risco, aumentando o potencial de desancoragem das expectativas de inflação. Diante disso, e do reiterado compromisso
do BC de “perseverar em sua estratégia” de aperto monetário, nosso analista conclui que provavelmente
conviveremos com juros reais elevados ainda por um bom tempo.
 Política fiscal – página 18: Na seção fiscal, o tema são os resultados fechados das contas públicas de 2021:
enquanto para o governo eles indicam recuperação estrutural da arrecadação federal ou mesmo o aprofundamento da consolidação das contas públicas, na percepção dos agentes econômicos eles não evitaram a piora
na percepção do cenário e dos riscos fiscais. Assim, olhar com mais detalhes para os números de 2021 pode
dar pistas para entender esse descompasso entre discursos e, mais ainda, subsidiar a perspectiva para 2022.
 Setor externo – página 20: Diferenças metodológicas explicam o relevante desvio entre o saldo comercial
contabilizado no SISCOMEX e o utilizado nas estatísticas de balanço de pagamentos do Banco Central. Há
incerteza na tradução entre as duas metodologias, adicionando camada extra de incerteza na avaliação prospectiva do setor externo brasileiro.
 Internacional – página 23: Na seção internacional, o tema é a inflação. O maior risco internacional para as
economias emergentes em 2022 é a natureza do processo inflacionário na economia americana. O cenário
central contempla reversão dos choques inflacionários e que o Fed subirá os juros gradualmente, até o nível
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considerado neutro, hoje avaliado em 0,5% real ao ano ou 2,5% em termos nominais. Mas o grande risco é,
após a reversão dos choques, a inflação adquirir inércia e ficar rodando sistematicamente em um nível acima
da meta de 2% ao ano. O canal de transmissão mais importante para sabermos se a inflação está adquirindo
dinâmica própria é a evolução dos aumentos de salários. Será que a economia americana vivenciará a espiral
preços e salários?
 Observatório político – página 24: O Observatório Político, de autoria do pesquisador Octavio Amorim
Neto, tem como título “A Aliança Lula-Alckmin: Inovação Política em Nome da Democracia”. A aliança LulaAlckmin tem o potencial de ser a grande inovação política brasileira desde que o país entrou em modo
de crise permanente com a eclosão das jornadas de junho de 2013. A aliança representa o núcleo de
uma grande coalizão democrática que poderá não apenas vencer a disputa pelo Planalto em 2022, mas
também dotar o novo governo de amplo respaldo parlamentar. Porém, há vários problemas relacionados
a essa grande coalizão democrática. Além disso, há muito cálculo e oportunismo subjacentes à formação
dessa grande coalizão. Só que, dessa vez, as típicas impurezas da política contribuirão para uma causa
maior, o revigoramento da democracia.
 Em foco IBRE – página 25: E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria do pesquisador Livio Ribeiro, o tema
é: “China: Os desafios de 2022”.
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Atividade econômica
Desenrolar do cenário em linha com as previsões
Silvia Matos, Marina Garrido e Mayara Santiago
A divulgação dos dados de alta frequência de dezembro bateu o martelo para o cenário econômico para o
último trimestre de 2021: indústria ruim, serviços em recuperação e comércio mais negativo. As projeções de
mercado, que eram mais pessimistas, se aproximam cada vez mais das projeções do FGV IBRE divulgadas nos
boletins anteriores, que indicam variação positiva no quarto trimestre de 2021, relativamente ao terceiro trimestre, para o PIB agregado.
Em particular, a indústria de transformação registrou alta de 2,0% MsM em dezembro (-5,9% AsA), finalizando uma sequência de seis quedas consecutivas, considerando os dados com ajuste sazonal. No entanto,
projetamos resultado negativo para o setor em janeiro, de acordo com os indicadores antecedentes da indústria
de transformação. Além disso, o gargalo associado à falta de insumos deve durar até meados de 2022, causado pela desorganização das cadeias globais de produção. E, nesse contexto, somando-se o alto patamar das
taxas de juros, a indústria de transformação deve permanecer com tendência de queda até o final do ano. Em
dezembro, a indústria da transformação estava 5,0% 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 resultado levemente positivo em dezembro: os números divulgados pelo IBGE mostraram crescimento de 0,3% MsM (-2,7% AsA), segunda taxa positiva consecutiva. Apesar
disso, resultado foi uma surpresa negativa para o mercado, que esperava alta de 0,8% na comparação com o
volume de vendas ampliado de novembro. A frustração parece ter vindo pelo lado de materiais de construção,
que tiveram queda de 1,4% em dezembro em comparação com novembro (-8,3% AsA).
Em contrapartida, o crescimento no setor de serviços foi bastante difuso em dezembro, assim como em
novembro, e o setor surpreendeu positivamente mais uma vez: alta de 1,4% em dezembro em relação ao mês
anterior (10,4% AsA); a surpresa positiva indica que os efeitos de diminuição da mobilidade no final de 2021 e
início deste ano devem aparecer mais fortemente nos indicadores do começo de 2022. O resultado reforça a
tendência de crescimento apresentada pelo subsetor de tecnologia da informação desde meados de 2020, com
alta de 1,3% em dezembro na margem e 25,3% AsA. Apesar de em dezembro os subsetores mais afetados pela
pandemia, como os serviços prestados às famílias, terem tido um crescimento mais modesto, nosso cenário de
normalização se manteve em termos agregados para 2021. Os serviços prestados às famílias tiveram alta de
0,9% na comparação com novembro, nona alta consecutiva nessa leitura, e crescimento de 21,6% em relação
a dezembro de 2020. Quando comparamos o nível dos serviços prestados às famílias ao pico observado na
segunda onda (março de 2021), a atividade se encontra 61,6% acima, e, se comparado ao nível pré-pandemia
(fevereiro de 2020), a atividade está 11,2% abaixo, ou seja, ainda há margem para crescer.
E, por fim, o IBC-Br de dezembro teve alta de 0,3% MsM (1,3% AsA). O indicador do Banco Central registrou dez altas interanuais em onze meses e encontra-se 0,9% abaixo do nível fevereiro de 2021 – isto é, antes
dos efeitos advindos da segunda onda da pandemia no Brasil. O resultado do quarto trimestre foi fraco 0,3%
se comparado com o quarto trimestre de 2020, permanecendo estável em relação ao terceiro trimestre de
2021. No entanto, o IAE mostrou crescimento mensal de 3,8% na comparação com dezembro de 2020 (1,0%
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MsM), bem como crescimento de 2,4% no último trimestre na comparação com o mesmo período de 2020
(0,5% TsT). Da mesma forma, o Monitor do PIB do FGV IBRE também mostrou crescimento na comparação
interanual, 3,0% AsA, e, na margem, 0,8% MsM; a taxa de crescimento trimestral do indicador, 1,9% AsA e
0,7% TsT, está em linha com o cenário de retomada da economia já antecipado pelo Boletim Macro IBRE e o
resultado é bem superior ao IBC.
Os dados corroboraram o nosso cenário de crescimento no quarto trimestre, mas houve apenas uma ligeira
revisão na estimativa agregada de crescimento, para 0,5% (1,6% AsA) em relação ao terceiro trimestre, ante
0,6% (1,7% AsA). Mantemos a perspectiva de retomada do setor de serviços no quarto trimestre, porém, como
destacado nas edições anteriores do Boletim, a indústria não deve ter bom desempenho. Consequentemente,
nossa projeção para 2021 continua sendo 4,6% (ver Tabela 1).
Pelo lado da oferta, a indústria, devido à trans-

Tabela 1: PIB projeções

formação, deve finalizar o ano em um patamar neAtividades

2021.IV
(TsT)

2021.IV
(AsA)

2021

2022

Consumo das
Famílias

1.2%

2.8%

3.8%

0.8%

serviços de informação e transportes. Essas ativi-

Consumo do
Governo

0.7%

2.5%

1.9%

2.5%

dades estão em processo de normalização após

Investimento

0.2%

3.0%

17.1%

-3.9%

grande queda no período de crise, em especial o

Exportação

-2.7%

2.9%

5.7%

3.9%

Importação

6.5%

13.4%

15.0%

-1.0%

do ano (8,5% AsA, ante 3% AsA). No ano, os ser-

PIB

0.5%

1.6%

4.6%

0.6%

viços devem crescer 4,8%, igual ao carregamento

Agropecuária

9.3%

3.4%

0.5%

2.8%

estatístico. Além disso, serviços de administração

Indústria

-1.7%

-1.9%

4.3%

-1.1%

pública foram revisados para baixo, de acordo com

Extrativa

-2.4%

3.5%

2.8%

3.5%

Transformação

-2.0%

-6.2%

4.7%

-3.2%

Eletricidade e
Outros

-1.7%

-1.0%

-0.6%

0.7%

Construção Civil

-1.0%

8.4%

8.7%

0.0%

Serviços

0.7%

3.6%

4.8%

1.3%

gativo, -1,7% TsT (-1,9% AsA).
Ainda pelo lado da oferta, o setor de serviços
deve crescer 0,7% TsT (3,6% AsA), tendo como
principais vetores as atividades de outros serviços,

setor de transporte, que foi revisto fortemente para
cima devido à grande alta na mobilidade no final

o Monitor do PIB. E, finalmente, o subsetor de intermediação financeira deve ter resultado fraco devido ao aperto monetário em 2021.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve crescer 1,2% TsT (2,8% AsA) no quarto trimestre e 3,8% no ano. Além disso, nossa projeção
é de que o investimento deve crescer apenas 0,2%

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.

(3,0% AsA). As importações devem superar as exportações: esperamos crescimento de 6,5% TsT (13,4% AsA) vis-à-vis -2,7% TsT (2,9% AsA), respectivamente.
Para 2022, mantivemos a projeção de apenas 0,6% de crescimento, levemente acima do carrego estimado
de 0,2% para o ano. Houve revisão no setor agropecuário, dado que o final de 2021 parece ter sido mais próspero para o setor, além de ter havido redução na previsão da safra de grãos para este ano. Consequentemente,
reduzimos nossa projeção para o setor de 3,5% para 2,8%. A indústria deve continuar tendo 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 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 altos: estimamos que o Banco Central elevará a taxa de juros até 12,25%
este ano; além disso, projetamos 5,6% de IPCA para 2022. Esse nível ainda alto de inflação, mesmo que mais
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baixo do que em 2021, corrobora a expectativa de queda da renda real. 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 a alta dos juros o investimento deve se contrair e o consumo
das famílias desacelerar. 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
Confiança segue em baixa no início de 2022
Aloisio Campelo, Rodolpho Tobler e Viviane Seda Bittencourt
Os índices de confiança da FGV iniciaram o ano de 2022 em nova queda e passam a registrar os números
mais baixos desde abril de 2021, ao final da 2ª onda da Covid-19. O resultado sugere desaceleração da atividade econômica sob influência da chegada de uma nova onda de Covid-19, com a variante Ômicron, com impacto
especial nos setores de serviços presenciais, que antes disso sustentavam saudável recuperação.

Tabela 2: Evolução dos Índices de Confiança (IC), Situação Atual (ISA) e de Expectativas (IE)
(Dados em pontos, com ajuste sazonal)

IC

Variação
no mês
(em pontos)

ISA

Variação
no mês
(em pontos)

IE

Variação
no mês
(em pontos)

Indústria

98,4

-1,7

99,8

-1,2

97,1

-2,0

Serviços

91,2

-4,3

89,4

-3,1

93,2

-5,5

Comércio

84,9

-0,4

80,5

-3,5

90,0

2,7

Construção

92,8

-3,9

90,7

-2,1

95,0

-5,8

Empresarial

91,6

-2,5

91,3

-4,5

91,4

-3,0

Consumidor

74,1

-1,4

66,1

0,5

80,7

-2,7

Fonte: FGV IBRE.

Apurações preliminares para fevereiro, calculadas com dados até o dia 12, mostram que o ritmo de atividade continua em desaceleração. Houve continuidade da tendência de queda da confiança empresarial e alguma
recuperação da confiança do consumidor. O ICE preliminar cai 1,8 ponto e o ICC sobe 3 pontos.
As quedas mais disseminadas pelo lado das empresas mostram que a redução do ritmo de atividade tem
se espalhado, chegando até aos segmentos que antes se destacavam, como o caso de serviços, que também
sofre com os efeitos da pandemia nessa virada de ano. Pelo lado da demanda, apesar da sinalização positiva
para consumidores em fevereiro, o índice de confiança ainda gira em um patamar extremamente baixo.
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Gráfico 1: Confiança de consumidores e empresários
(Com ajuste sazonal, em pontos)
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Fonte: FGV IBRE.

A cautela com relação a essa possível recuperação do consumidor se justifica por diversos fatores. Primeiro, como falado anteriormente, pelo patamar. Mesmo com a alta na prévia, o ICC ainda se encontra mais de
10 pontos abaixo do nível anterior à pandemia. Outro ponto importante é o contexto macroeconômico deste
primeiro semestre, com inflação e desemprego elevados, juros e endividamento das famílias em alta e renda em
queda. Por fim, o quadro pandêmico está menos favorável do que no semestre passado.
Em janeiro, foram incluídos quesitos especiais sobre endividamento familiar na Sondagem do Consumidor.
Como mostra a tabela abaixo, 32,1% dos respondentes afirmaram estar com dívidas em atraso. Entre os consumidores de menor poder aquisitivo (renda familiar mensal de até R$ 2.100), essa proporção se aproxima dos
60%, mostrando ser essa uma dificuldade relevante para as famílias atualmente.

Tabela 3: Quesito: Alguém na família tem dívidas em atraso?
(Dados em percentual)

Dados em %

Sim

Não

Não sabe

Geral

32,1

63,1

4,8

Faixa de renda 1

57,7

36,4

5,9

Faixa de renda 2

38,5

55,7

5,8

Faixa de renda 3

23,8

72,4

3,8

Faixa de renda 4

10,2

86,1

3,7

Fonte: FGV IBRE.

Adicionalmente, os consumidores também foram consultados sobre os principais motivos para o atraso
nas dívidas. O maior vilão apontado foi a inflação, citada por cerca de 30% dos consumidores, seguida pela
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dificuldade em aumentar a renda. Vale ressaltar que esse padrão não foi observado em todas as faixas de
renda. Na faixa de renda mais baixa, o fator dificuldade em conseguir emprego foi o mais citado, por 31,8%
dos consumidores.

Gráfico 2: Principais motivos para o atraso no pagamento das dívidas
(Dados em percentual)
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Fonte: FGV IBRE.

Pelo lado empresarial, nota-se uma convergência não-virtuosa nos resultados negativos. Em janeiro, a distância entre o patamar mais alto de confiança setorial (Indústria, com 98,4 pontos) e o patamar mais baixo (Comércio, com 84,9 pontos) foi de 13,5 pontos. Em fevereiro, a julgar pela prévia, essa distância deve diminuir. No
momento de maior dispersão recente, em março do ano passado, a confiança da indústria chegou a ficar quase
32 pontos acima do Comércio e 27 pontos acima da confiança de serviços. A aproximação da confiança dos setores vem ocorrendo em níveis abaixo do nível neutro de 100 pontos e sem perspectiva de retomada, por ora.
A confiança do setor de serviços, que demorou mais a reagir após a chegada da pandemia, também passou
a registrar quedas que parecem estar relacionadas à piora do quadro de saúde neste início de 2022, algo que
pode ser exemplificado por medidas como o adiamento do carnaval em muitas cidades e pelo retorno de medidas restritivas em algumas delas. É relevante notar que a confiança do setor de serviços vinha se recuperando
bem mais rapidamente desde o segundo trimestre do ano passado, sustentada pela retomada dos segmentos
que demandam mais a presença física dos consumidores, como bares, restaurantes, e atividades turísticas.
A desaceleração da indústria vem ocorrendo desde o início do segundo semestre de 2021. A dificuldade
em se obter matéria prima continua sendo um fator limitativo relevante. No quesito trimestral de janeiro, 21,0%
das empresas ainda relatam dificuldades em obter matérias primas, número ainda bastante elevado em termos
históricos, dado que a média era de 4,0% antes da pandemia.
Os primeiros resultados de 2022 retratam um cenário delicado nos índices de confiança. As empresas mantêm o quadro de desaceleração e os consumidores ensaiam uma reação, mas ainda muito tímida perto do que
seria necessário para se considerar uma retomada. É difícil imaginar que no curto prazo ocorra um retorno aos
níveis de confiança médios observados após a segunda onda de covid-19, no ano passado, porque o cenário
macroeconômico ainda se mostra desfavorável.
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Mercado de trabalho
Taxa de Ocupação e Participação continuam com
resultados positivos, mas renda média cai a ponto de
reduzir massa de rendimentos nos últimos meses.
Caged e PNAD Contínua voltam a convergir
Daniel Duque
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) registrou, em sua edição de novembro,
nova queda forte da taxa de desocupação, de 12,1% (outubro), para 11,6%, o que significou recuo sensivelmente menor na série dessazonalizada, de 12,2% para 12%. A taxa do último trimestre móvel foi equivalente ao
projetado pelo FGV IBRE. Para dezembro, espera-se nova queda, para 11,6% – o que, em termos dessazonalizados, significa redução para 11,8% na próxima edição.

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2019-21 (em %)
16
15
14
13
12

NSA

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

10

mar/19

11

SA

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

O mercado de trabalho, desse modo, mostra proximidade dos indicadores de emprego com os níveis prépandemia. Como mostram os gráficos a seguir, enquanto a taxa de desocupação tende a chegar ao valor imediatamente anterior ao início da pandemia já no quarto trimestre de 2021, a taxa de participação deve chegar ao
mesmo patamar de 2019 no primeiro trimestre de 2022.
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Gráfico 4: Níveis de desocupação e participação em relação aos patamares pré-pandemia
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Fonte: PNADC. Elaboração: FGV IBRE.

Em termos setoriais, todos os principais setores têm mostrado trajetória razoavelmente positiva. O principal destaque tem sido a recuperação dos serviços, com geração mensal robusta de ocupações desde abril
de 2021.

Gráfico 5: Níveis de desocupação e participação em relação aos patamares pré-pandemia
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

A redução da taxa de desocupação e a alta da taxa de participação têm contribuído para o aumento da
massa de rendimentos do trabalho. No entanto, tais movimentos têm sido contrapostos pela redução da renda
média, que, como mostra o gráfico a seguir, foi forte o suficiente para que a massa salarial tivesse variação trimestral negativa nos últimos quatro meses até outubro de 2021.
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Gráfico 6: Decomposição da variação trimestral da massa efetiva de
renda do trabalho, com ajuste sazonal
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

O Caged, por outro lado, mostrou em dezembro o fechamento de 265 mil vagas – nível 25 mil abaixo do
projetado pelo FGV IBRE –, o que, com ajuste sazonal, representou criação de 210 mil postos de trabalho com
carteira assinada. Para janeiro, espera-se sensível desaceleração, com saldo projetado de 160 mil, o que representaria cerca de 42 mil na série com ajuste sazonal.

Mil

Gráfico 7: Saldo de Vagas do Caged em 2020-22
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Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: FGV IBRE.

Nos últimos meses, a PNAD Contínua tem mostrado forte aceleração da geração de vagas com carteira assinada, de modo que, recentemente, apresenta saldos semelhantes aos registrados pelo Caged. Como mostra
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o Gráfico abaixo, as pesquisas, ainda que mantendo grande divergência em 2020, convergiram no trimestre
móvel de novembro de 2021, com uma criação acumulada em 12 meses de cerca de 3 milhões de vagas.

Milhoes

Gráfico 8: PNADC vs Caged
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Inflação
Efeitos climáticos e petróleo devem continuar
influenciando a inflação nos próximos meses
André Braz
O IPCA de janeiro registrou alta de 0,54%, o maior resultado para o mês desde 2016, refletindo pressões
inflacionárias de dois tipos. Alguma temporárias, associadas a fatores sazonais, e outras mais persistentes, relacionadas a repasses promovidos pela indústria e por empresas prestadoras de serviços.
Os efeitos sazonais – causados por variações climáticas próprias do verão – contribuíram para a elevação dos
preços de alimentos in natura, sobretudo tubérculos, raízes e legumes, cuja taxa saltou de -5,5% em dezembro
para 8,7% em janeiro; e hortaliças e verduras, com avanço 8,1% nos preços, ante 0,1% em dezembro. Com tais
movimentos, esses dois itens responderam por 36% do resultado do subgrupo alimentação no domicílio, que
registrou alta de 1,4%, avançando consideravelmente em comparação a dez/21, quando subira 0,8%.
Afora a herança de uma safra anterior marcada por seca, geadas, incêndios, atraso na colheita, preços dos
insumos em alta e disparada do petróleo, o clima ainda castigou lavouras importantes no Sul do país este ano,
especialmente de milho e soja. A recuperação dessas plantações de ciclo mais longo é mais lenta e os efeitos
da redução de oferta podem se materializar na forma de aumentos dos preços de alimentos derivados e das
proteínas. Aves e suínos, por exemplo, são criados com rações provenientes de tais commodities.
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De acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, do Departamento de Comércio
dos Estados Unidos), o fenômeno La Niña deve continuar até abril deste ano, o que não favorecerá mudanças
climáticas benéficas à agricultura até o final do primeiro trimestre de 2022. Com isso, a estimativa de alta dos
alimentos fica mais alta e, se antes as previsões mostravam avanço de 4% para este ano, agora a projeção é de
elevação em torno de 6%.
Outra parcela do IPCA foi pressionada por aumentos nos preços de bens duráveis (de 12,9% para 13,8%),
semiduráveis (de 10,5% para 11,5%) e serviços (de 4,8% para 5,1%), cujo avanço das taxas acumuladas em 12
meses continuam confirmando o espalhamento das pressões inflacionárias.
Gargalos na estrutura produtiva e aumentos acumulados por energia (27%) e combustíveis (44%) nos últimos
12 meses seguem pressionando os custos da produção industrial e da prestação de serviços, estimulando repasses. Entre os bens duráveis, a taxa em 12 meses alcançou o seu maior patamar desde janeiro de 2000, quando
chegou a subir 14,8%. Já entre os bens semiduráveis, aquele é o maior patamar desde setembro de 2003, quando
subira 11,7%. Por fim, a taxa dos serviços livres só não supera o patamar alcançado em julho de 2017, de 5,4%.
O futuro dos preços dos produtos industrializados e dos serviços livres é incerto, pois aqui deve-se levar em
conta os gargalos da estrutura produtiva, o preço da energia, dos combustíveis e a trajetória da Selic.
Para a energia, as perspectivas estão melhorando, pois o volume dos reservatórios está aumentando, o que
sustenta o otimismo para a prática de bandeira tarifária menos onerosa a partir de maio. Porém, por outro lado, o
preço do petróleo não para de subir. Diante dos temores de iminente guerra entre Rússia e Ucrânia, as cotações
do Brent e do WTI se aproximam de US$ 100, acumulando alta de 22% em 2021. A valorização do real em 2022,
que está em torno de 8%, compensa parte do reajuste devido, mas a Petrobrás não poderá adiar por muito tempo novo aumento no diesel e na gasolina. Por fim, o avanço da taxa básica de juros, que pode chegar a 12,25%
a.a. em maio, deve comprimir ainda mais a demanda e contribuir para a gradual desaceleração dos preços.
Com tais riscos, os preços de produtos industrializados e dos serviços devem persistir em alta por mais
alguns meses, o que sustenta recorrente revisão para a inflação de 2022, a qual, segundo o Boletim Focus do
BC, já passou de 5,0% no início de janeiro para 5,4% no início de fevereiro.

Política monetária
Justificativas para os sinais hawkish
da mais recente ata do Copom
José Júlio Senna
O que à primeira vista parecia uma decisão de natureza dovish logo se mostrou o contrário. Nesta seção,
discutimos as justificativas para uma postura hawkish, por parte do Banco Central, e, com base em tal análise,
apresentamos nosso ponto de vista sobre o futuro das taxas reais de juros.
Em sua mais recente reunião do Copom, ao discutir os próximos passos da política monetária, o BC decidiu
pela redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros, opção esta que “reflete o estágio [atual] do ciclo de
aperto, cujos efeitos cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante”.
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Reduzir o ritmo de ajuste da taxa básica, num momento em que ainda se mostram fortes as pressões inflacionárias e as expectativas inflacionárias não se mostram plenamente ancoradas, parece realmente opção de
autoridade monetária pouco empenhada em trazer a inflação para a meta.
Contudo, dois fatores justificam a referida decisão. Primeiro, o fato de que os juros reais de política monetária já se encontram em nível bastante restritivo. Avaliados pela diferença entre a taxa prefixada de um ano, ou
seja, o swap pré-360, e a expectativa de inflação doze meses adiante, informada na pesquisa Focus, tais juros
encontram-se atualmente acima de 7,0% a.a.
Segundo, o ingresso da política monetária em território contracionista é relativamente recente. De fato, foi
somente a partir dos primeiros dias de agosto do ano passado que, pela métrica acima mencionada, o aperto
monetário teve realmente início, ou seja, o juro real superou a taxa considerada neutra pelo BC. Até então, o
que se fazia era apenas retirar, gradualmente, a acomodação monetária. Para que a nova fase da política possa
efetivamente produzir resultado pleno, faz-se necessário sustentar o aperto e aguardar mais tempo, dadas as
defasagens com que opera a política monetária.
Não é possível deixar de notar, porém, que o quadro inflacionário se mostra preocupante, o que significa
dizer que o Banco Central poderá ter de elevar ainda mais o grau de aperto de sua política. A nosso ver, na
medida em que isso se revele realmente necessário, o BC estaria optando pelo caminho mais recomendável.
Diante de afirmações como essa, há quem se faça a seguinte pergunta: por que motivo, num país tão mais rico
do que o Brasil, cuja economia recuperou-se bem da crise sanitária, o BC dos Estados Unidos (Fed) age com
todo o cuidado, evitando abortar a recuperação econômica, enquanto, entre nós, a autoridade monetária atua
de maneira mais agressiva?
A resposta tem a ver com o fato de que, nos EUA, as expectativas de inflação estão bem-comportadas. O
público, em geral, e os participantes de mercado, em particular, não esperam que a inflação adquira raízes profundas. Já entre nós, o quadro é outro: para 2023, a inflação implícita em contratos financeiros tem oscilado em
torno de 5,6%; a mediana das expectativas dos analistas é de 3,5%, para uma meta de 3,25%; e a sondagem
dos consumidores do FGV IBRE revela expectativa de 10% de inflação para os próximos doze meses, pesquisa
essa cujos questionários não especificam o índice de preços a que a sondagem se refere.
Por conseguinte, no Brasil, comparativamente ao caso americano, parece bem mais significativa a probabilidade de expectativas de inflação permanentemente mais elevadas ganharem raízes profundas. Deixar um
ajuste firme de política monetária para mais tarde somente aumentaria o custo para toda a sociedade.
Passemos, então, aos pontos que parecem preocupar o BC. Na ata a que acima nos referimos, o BC ressalta que a inflação “segue se mostrando mais persistente que o antecipado”, sendo que as surpresas incluem
itens “mais associados à inflação subjacente”, algo que sempre acarreta desconforto. Sobre o comportamento
dos preços dos bens industriais, os dirigentes do BC registram o fato de que a alta “não arrefeceu e deve persistir no curto prazo”. As cotações internacionais do petróleo certamente são fonte de preocupação, e já levaram
o BC a rever para cima suas projeções de preços administrados.
Talvez mais relevante seja a constatação de que, em sua discussão sobre o cenário prospectivo, o BC ainda
considere que o balanço de risco para a inflação apresenta “assimetria altista”, algo relacionado com o futuro da
política fiscal. Elevada incerteza quanto ao arcabouço fiscal resulta em “elevação dos prêmios de risco e eleva
o risco de desancoragem das expectativas de inflação”.
Em suma, o BC tem plena consciência da gravidade do quadro inflacionário prospectivo e, dada a sua reiterada disposição de “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”, pode-se prever que conviveremos com
juros reais elevados ainda por um bom tempo.
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Política fiscal
Fiscal 2022 à luz de 2021:
um olhar no ontem para entender o hoje
Bernardo Motta
Um olhar rápido ou desatento sobre os resultados fiscais fechados de 2021 facilmente sugere um país
cujas contas públicas tiveram significante melhora frente ao ano anterior. Destacam-se, por exemplo, o déficit
primário do governo central de apenas 0,4% do PIB, o superávit do setor público consolidado de 0,75% e a
queda de 8,3 pontos porcentuais (p.p). da dívida bruta do governo geral (DBGG). O governo federal, por meio
de sua Secretaria de Política Econômica (SPE), tem defendido que esses números refletem uma recuperação
estrutural da arrecadação federal ou mesmo o aprofundamento da consolidação fiscal. Essa, no entanto, não
tem sido a percepção dos agentes econômicos, como confirma o Pré-Copom de fevereiro de 2022, em que 69%
das instituições indicaram piora na percepção do cenário e de riscos fiscais. Assim, olhar com mais detalhes os
números de 2021 pode dar pistas para entender esse descompasso entre discursos e, mais ainda, subsidiar a
perspectiva para 2022.
De início, cabe comparar as expectativas do início do ano com o que efetivamente ocorreu. No caso do
resultado primário, em março de 2021, quando do autógrafo da LOA 21, o governo federal projetava um déficit
de R$215 bilhões, a partir de uma receita liquida de R$1,30 trilhão e uma despesa primária de R$1,52 trilhão. O
resultado do Tesouro Nacional, publicado 40 dias depois da reavaliação de dezembro, trouxe déficit primário realizado de apenas R$ 35 bilhões, receita líquida de R$1,58 trilhão e despesa de R$1,61 trilhão.1 Nota-se, assim,
que o resultado primário melhor do que o previsto veio majoritariamente de um crescimento inesperado das
receitas e não por contenção das despesas.
Comparando os resultados de 2021 com 2020, temos que, em valores constantes deflacionados pelo IPCA,
a receita líquida cresceu 21,2% enquanto a despesa total caiu 23,6%. No que se refere ao desempenho da receita, em primeiro lugar cabe registrar que o IPCA não é adequado para corrigir toda a base de arrecadação, já
que alguns tributos estão ligados à dinâmica produtiva. A adoção de um índice de preços que melhor capture
a realidade do produtor como, por exemplo, o IGP-M, faz com que a variação real das receitas caia para 3,1%.
Assim, ainda que nenhum índice de preços único seja capaz de abarcar a dinâmica de todas as bases de arrecadação, é preciso ter em mente que o deflacionamento atual carrega resquícios de inflação.
Em que pese o índice de preço usado, não há dúvidas de que a receita líquida cresceu em 2021. No
entanto, é preciso atentar aos fatores que levaram a esse crescimento. Em primeiro lugar, o efeito-base contribuiu positivamente, já que em 2020 houve a combinação de retração econômica com diferimentos, jogando
a base de comparação para baixo. Para além da inflação generalizada que expandiu artificialmente a base de
arrecadação, o aumento do preço das commodities e a desvalorização cambial impulsionaram o desempenho
de setores como de combustíveis, minerais metálicos e metalurgias. Por fim, houve importantes fatores não
recorrentes, com destaque para os R$ 40 bilhões de recolhimentos atípicos do IRPJ/CSLL e alterações na legis-

Cabe registrar que 40 dias antes dessa divulgação , no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias Extemporâneo, os números
do governo apontavam para uma receita de R$1,57 trilhão e uma despesa de R$1,66 trilhão, resultando em um déficit de R$90 bilhões.
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lação como no caso do IOF, cuja alíquota em operações de crédito foi zerada entre abril e dezembro de 2020,
sendo depois majorada nas operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas entre setembro e dezembro
de 2021. Pelo lado das despesas, o cenário “pós”-Covid também trouxe oportunidades temporárias de ajuste
majoritariamente conjuntural. De uma queda real da despesa total de R$ 522 bilhões entre 2020 e 2021, cerca
de R$ 511 bilhões (98%) corresponderam à retirada de gastos executados no primeiro ano de pandemia para
seu enfrentamento.
Olhando o setor público como um todo, o resultado primário positivo de R$ 64,7 bilhões do setor público
consolidado se deu em função do bom desempenho dos Estados, com superávit de R$ 74,8 bilhões, e dos
municípios, com R$ 19,1 bilhões. No entanto, tal como no caso do governo central, esse resultado dos entes
subnacionais está ligado a fatores conjunturais. Pelo lado das receitas, tivemos: i) aumento das transferências
da União, tanto do FPE como do FPM, em função do crescimento do IR (principal base de cálculo dos fundos
de participação), quanto daquelas ligadas à exploração dos recursos naturais, em decorrência do aumento do
preço das commodities e da desvalorização cambial; ii) o ingresso de receitas não tributárias, como no caso da
concessão da CEDAE, que trouxe cerca de R$18,2 bilhões para os cofres fluminenses; iii) o excelente desempenho do ICMS, cujos principais itens foram beneficiados pela inflação, com destaque para os combustíveis.
Se nas receitas as pressões foram positivas, pelo lado das despesas alguns fatores de contração foram acionados ainda que temporariamente, sendo o principal deles a restrição imposta pela Lei 173/20 à concessão de
reajustes salariais até 31 de dezembro de 2021. Assim, é esperado que em 2022 haja um grande aumento do
gasto com pessoal no nível estadual e municipal, a fim de recompor a perda de poder de compra do servidor
com a alta da inflação nesse período. Ao mesmo tempo, não existe certeza de que os fatores que beneficiaram
a receita irão se repetir.
O fato de os bons resultados fiscais de 2021 terem se originado de fatores conjunturais torna prudente olhar
2022 de forma mais pragmática. Assim, ao analisarmos o orçamento de 2022, que já prevê déficit de 0,8% do
PIB, alguns pontos chamam atenção. Por exemplo, temos a adoção de premissas questionáveis, como previsão de 2,1% para o crescimento do PIB, enquanto a mediana do mercado é 0,3%. Para além disso, ao mesmo
tempo que houve R$ 3,2 bilhões em vetos que retiraram recursos de áreas como Trabalho, Previdência e Educação, vimos também a liberação de recursos com alto viés eleitoral, como as Emendas de Relator-Geral e o
Fundo Eleitoral. Na mesma linha, as discussões em torno da(s) PEC(s) dos combustíveis, que tentam resolver
pela via tributária um problema com origem externa, parecem ignorar os riscos fiscais presentes, com renúncia
de arrecadação ou mesmo ampliação de despesas, em um cenário em que os recursos atuais já não cobrem
as obrigações e áreas prioritárias são sacrificadas.
Umas das lições de 2021 é que as expectativas no início do ano podem acabar ficando muito distantes do
resultado no final do exercício. Essa surpresa, no entanto, não é necessariamente sempre positiva e contratar
gastos e assumir compromissos contando com fatores incertos e conjunturais pode ser uma aposta perigosa.
É certo que toda projeção possui algum grau de incerteza e está sujeita a revisões. Ainda assim, é preciso que
ela seja sempre apoiada em premissas com aderência à realidade, e não a discursos.
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Setor externo
Incerteza na tradução
Livio Ribeiro
No Boletim Macro de jan/22, destacamos as importantes diferenças existentes entre as projeções de saldo
comercial de 2022 nos conceitos SISCOMEX (utilizado pelo Ministério da Economia) e BCB (utilizado pela autoridade monetária na composição do balanço de pagamentos). Enquanto o Ministério da Economia prevê saldo
comercial recorde de US$ 79,4bi este ano, a autoridade monetária enxerga resultado comercial superavitário
bastante inferior, de somente US$ 51,0bi.
É perfeitamente possível que órgãos governamentais distintos tenham avaliações diferentes, a depender
das premissas, dos modelos preditivos utilizados e da sua própria percepção a respeito do cenário. Mas as
diferenças expostas acima vão muito além disso, tendo cunho metodológico: em 2021, por exemplo, o saldo
comercial no conceito SISCOMEX foi de US$ 61,2bi, ao passo que, na estatística utilizada pelo BCB no balanço
de pagamentos, foi de somente US$ 36,2bi. Uma visão geral dessas diferenças, para o passado recente, pode
ser observada na tabela abaixo.
Tabela 4: Saldos comerciais
(SISCOMEX vs. BCB, realizado e projetado)

2019

2020

2021

2022 (e)

SISCOMEX

BCB

SISCOMEX

BCB

SISCOMEX

BCB

SISCOMEX

BCB

Balança comercial

35,2

26,5

50,4

32,4

61,2

36,2

79,4

51,0

Exportações

221,1

225,8

209,2

210,7

280,6

283,8

284,3

276,0

Importações

185,9

199,3

158,8

178,3

219,4

247,6

204,9

225,0

Fonte: SISCOMEX e Banco Central do Brasil.

Percebe-se claramente que tanto os números de exportação como os números de importação são distintos
nas duas metodologias, mas que as maiores diferenças ocorrem nas importações. Desvio, inclusive, que é crescente: em 2019, as importações do conceito BCB ultrapassaram as importações SISCOMEX em US$ 13,4bi, o
que foi seguido por desvios de US$ 19,5bi em 2020 e de US$ 28,2bi em 2021. Para 2022, as projeções de ambos os órgãos governamentais sugerem que a diferença se reduzirá para US$ 21,1bi, ainda que não saibamos
avaliar quais são as hipóteses implícitas em ambos os modelos.
Como se contabilizam essas diferenças? Sabemos que os conceitos divergem principalmente devido à
contabilização de operações especiais (nos regimes REPETRO, REPETRO-Sped e RECOF), de transações via
marketplace (compras e vendas internacionais de pequeno valor, não raro entre pessoas físicas) e de criptoativos (como bens, ou seja, ativos não-financeiros, seguindo recomendação estatística internacional2). Um inven-

2
O tratamento de criptoativos como bem (ativo não financeiro produzido) é uma recomendação estatística do FMI:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2019/pdf/Clarification0422.pdf
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tário dos desvios se encontra abaixo (tabela 5) – nos últimos anos, o aumento das importações sob o regime
REPETRO e a crescente exposição a criptoativos explica grande parte do menor resultado comercial sob a metodologia da autoridade monetária.

Tabela 5: Detalhes das diferenças metodológicas
(SISCOMEX vs. BCB)

2018

2019

2020

2021

231,9

221,1

209,2

280,6

7,6

4,7

1,5

3,2

(-) Bens enviados ao exterior para processamento / retornando ao exterior após
processamento, sem mudança de propriedade

-0,3

-0,4

-0,3

-0,4

(+) Bens mudando de propriedade de residente para não residente, sem cruzar a
fronteira - Repetro

7,4

4,3

0,7

1,1

(+) Bens mudando de propriedade de residente para não residente, sem cruzar a
fronteira - demais operações

0,1

0,1

0,1

0,1

(+) Criptoativos - mudança de propriedade de residente para não residente

0,0

0,0

0,0

0,0

(+) Exportações de pequeno valor via encomendas internacionais e operações por
meio de facilitadora de pagamentos

0,4

0,6

1,0

2,2

(+/-) Exportações de bens sob merchanting

0,1

0,0

0,0

0,1

Exportações de bens - BCB

239,5

225,8

210,7

283,8

Importações de mercadorias - SISCOMEX

185,3

185,9

158,8

219,4

Ajustes para o balanço de pagamentos

10,8

13,3

19,6

28,2

(-) Bens recebidos do exterior para processamento / retornando do exterior após
processamento, sem mudança de propriedade

-0,4

-0,3

-0,3

-0,4

(+) Bens mudando de propriedade de não residente para residente, sem cruzar a
fronteira - Repetro

7,2

6,8

12,5

15,4

(+) Bens mudando de propriedade de não residente para residente, sem cruzar a
fronteira - demais operações

1,0

0,8

0,6

1,5

(+) Criptoativos - mudança de propriedade de não residente para residente

1,0

3,0

3,3

6,0

(+) Importações de pequeno valor via encomendas internacionais e operações
por meio de facilitadora de pagamentos

2,0

3,0

3,5

5,7

(+) Energia elétrica sem cobertura cambial

0,0

0,0

0,0

0,0

196,1

199,3

178,3

247,6

Exportações de mercadorias - SISCOMEX
Ajustes para o balanço de pagamentos

Importações de bens - BCB
Fonte: Banco Central do Brasil.

Configura-se, portanto, uma incerteza adicional nas projeções das estatísticas do setor externo brasileiro:
como se não bastassem todos os conhecidos desafios em termos da definição das trajetórias prospectivas dos
fundamentos (diferencial de crescimento, termos de troca e comportamento da taxa de câmbio real), é necessário agora ter uma avaliação de operações específicas, de forma a traduzir as projeções comerciais feitas sob
a metodologia SISCOMEX para os valores que serão utilizados no balanço de pagamentos.
Como ressaltamos no Boletim Macro do mês passado, tal tradução é bastante complicada – não se sabe
por quanto tempo ainda haverá um resíduo de operações REPETRO (mesmo que se espere que seja declinante
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adiante), e é razoável admitir que estamos passando por uma mudança de preferências, com a ampliação de
operações em criptoativos no decorrer dos anos.
Na falta de “estrutura”, temos utilizado modelos da classe SARIMA para traduzir “comércio SISCOMEX”
para “comércio BCB”. A projeção da balança comercial que faz parte de nossos modelos de conta corrente segue, portanto, um procedimento em dois estágios: primeiro se projeta o resultado SISCOMEX mensal (usando
preços, volumes e fundamentos econômicos) e, depois, aplicando modelos estritamente estatísticos, se traduz
o valor obtido para a metodologia do BCB.
Nossa projeção mais recente para o resultado comercial SISCOMEX de 2022 é de superávit de US$
44,0bi, recuo importante em relação ao observado no ano passado. Tal projeção é sensivelmente menor do
que os US$ 79,4bi do Ministério de Economia – nossa projeção de exportações é bastante menor, e de importações, superior. Já a projeção de saldo comercial BCB está em US$ 34,4bi, também inferior aos US$ 51,0bi
sugeridos pela autoridade monetária – neste caso, no entanto, a diferença está totalmente concentrada nas
exportações (tabela 6).

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

SISCOMEX

BCB

Economia

FGV IBRE

BCB

FGV IBRE

Balança comercial

79,4

44,0

51,0

34,4

Exportações

284,3

258,2

276,0

261,4

Importações

204,9

214,2

225,0

227,0

Fonte: Ministério da Economia e FGV IBRE.

De uma forma ou de outra, vemos o cenário oficial de exportações (seja SISCOMEX ou BCB) como excessivamente otimista. Como enxergamos termos de troca decrescentes no decorrer deste ano, com redução
dos preços médios de exportação, seria necessário que os volumes exportados tivessem grande crescimento
em relação ao ano passado para referendar resultados comerciais tão positivos – com evidências robustas de
baixa elasticidade-câmbio das exportações, ajustes restritivos na política monetária global, novas rodadas de
desorganização das cadeias globais de valor, choques logísticos e temores quanto ao crescimento de nossos
principais parceiros comerciais, parece-nos que aquela seria uma realização pouco provável.
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Internacional
Economia internacional: o tema é a inflação
Samuel Pessoa
O maior risco internacional para as economias emergentes em 2022 é a natureza do processo inflacionário
nos Estados Unidos.
O cenário central é que, após o conjunto incrível de choques que atingiu aquela economia e também a internacional em 2020 e, principalmente, 2021, haja, em 2022 e 2023, a reversão desses choques. O cenário básico
contempla que a inflação cairá para níveis próximos da meta com a reversão dos choques.
Se o cenário central se materializar, todo o trabalho do Banco Central americano, o Federal Reserve ou
simplesmente Fed, será subir suavemente a taxa de juros até o nível considerado neutro, hoje avaliado em 0,5%
real ao ano ou 2,5% em termos nominais.
O mercado de trabalho dos EUA caminha para atingir o mesmo grau de aperto observado em fevereiro de
2020 em algum momento entre o quarto trimestre de 2022 ou primeiro de 2023. A maioria das métricas do mercado de trabalho indicava que este operava em fevereiro de 2020 a plena capacidade ou até mesmo um pouco
além da plena capacidade.
Assim, o processo de normalização das taxas de juros – isto é, subir até a taxa neutra de 2,5% sob a
hipótese benigna de que, com a reversão dos choques, a inflação retorne à meta – deverá ocorrer mais celeremente. Se o Fed subir os Fed Funds (FF, taxa básica) 0,25 ponto percentual (pp) em todas as reuniões,
o ciclo de alta irá até meados de 2023. Já não parece impossível que o Fed acelere e suba, ao menos em
algumas reuniões, 0,5 pp.
Mas o grande risco é, após a reversão dos choques, a inflação adquirir inércia e ficar rodando sistematicamente em um nível acima da meta de 2% ao ano. Se esse fato ocorrer, o Fed terá que trazer os FF para o terreno
contracionista e produzir uma desaceleração do crescimento, que será tão mais intensa quanto mais inercial se
mostrar o processo inflacionário.
Assim, teremos que acompanhar em 2022 a reversão dos diversos choques. Tudo sugere que os portos,
fretes e movimentos de contêineres melhorem bem ao longo do primeiro semestre. Carvão termal e gás, principalmente na Eurásia, devem se normalizar ao longo do ano, se nada de muito grave ocorrer na Ucrânia. O
suprimento de chips não automotivos deve se normalizar ao longo do ano e o dos automotivos em 2023. A
normalização do petróleo deve ocorrer mais à frente, 2023 ou 24.
O canal de transmissão mais importante para sabermos se a inflação está adquirindo dinâmica própria é a
evolução dos aumentos de salários. Nesse sentido, a última divulgação (referente a janeiro) do acompanhamento dos salários da unidade do Banco Central de Atlanta, o wage tracker do Fed Atlanta, sugere que os aumentos
de salário têm se espalhado. Ainda em nível abaixo da inflação – esta tem rodado a pouco mais de 7% o ano,
enquanto os aumentos reportados pelo wage tracker tem rodado a 5% –, há clara aceleração dos salários.
Será que a economia americana vivenciará a espiral preços e salários?
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Observatório político
A Aliança Lula-Alckmin:
Inovação Política em Nome da Democracia
Octavio Amorim Neto – Professor da FGV EBAPE
A aliança Lula-Alckmin tem o potencial de ser a grande inovação política brasileira desde que o país entrou
em modo de crise permanente com a eclosão das jornadas de junho de 2013. Ela, a aliança, representa o núcleo de uma grande coalizão democrática que poderá não apenas vencer a disputa pelo Planalto em 2022, mas
também dotar o novo governo de amplo respaldo parlamentar.
A grande coalizão deverá ir se formando aos poucos, ao longo de 2022 e começo de 2023 (caso se sagre
vitoriosa em outubro), constituindo um arco que vai da centro-direita à esquerda. Se realmente se materializar,
será o produto final de um árduo processo de negociação. Para que realmente mereça a designação de grande
coalizão democrática, deverá incluir PT, PSB, PSOL, PCdoB, PDT, Cidadania, MDB, PSDB e PSD. Se a chapa
Lula-Alckmin vencer, deverá também negociar com os principais partidos do Centrão.
Por que é uma inovação? Porque junta líderes de dois partidos de campos ideológicos distintos que passaram duas décadas se engalfinhando pela chefia do Poder Executivo, o PT, de centro-esquerda, e o PSDB, de
centro-direita. Isso é inusitado, dado que a democracia tem como fundamento a competição eleitoral entre partidos com diferentes ideologias. Porém, há momentos em que a competição deve dar lugar à ativa cooperação
interpartidária em prol da sobrevivência da própria democracia.
Sob Bolsonaro, a democracia passou a ser diretamente ameaçada pelo Palácio do Planalto. Ainda que o
atual presidente tenha fracassado em seus intentos de subjugar os outros Poderes e rasgar a Constituição, o
bolsonarismo continuará existindo mesmo se seu líder for derrotado em outubro. Justamente por não se saber
com que força a extrema-direita bolsonarista emergirá das urnas, é indispensável que os partidos democráticos
convirjam desde já para maximizar suas chances de vitória e dar a base política mais larga possível para um futuro presidente empenhado em revigorar a democracia, enfrentar uma dura crise econômica e social, e resgatar
várias políticas públicas destruídas por Bolsonaro (meio ambiente, política externa, educação, cultura e ciência).
Apenas a aliança Lula-Alckmin reúne tais condições. Doria, Moro e Ciro são desagregadores contumazes e com
poucas chances de vitória. Poderiam atrair os partidos clientelistas, mas dificilmente formariam uma grande
coalizão democrática.
Olhando para o médio prazo, um dos problemas da aliança Lula-Alckmin é a provável filiação de um democrata cristão como Alckmin ao Partido Socialista. Um político de centro-direita em um partido de centro-esquerda
significa mais confusão em nosso já muito confuso sistema partidário. Idealmente, Alckmin deveria ter ido para o
PSD (centro-direita) de Gilberto Kassab, para que, então, este partido fizesse um acordo com Lula. Todavia, tudo
indica que Kassab só aceita negociar com Lula de uma posição um pouco mais forte, isto é, com seu partido tendo
candidato presidencial próprio. Ou seja, Kassab e o PSD tendem a se juntar a Lula-Alckmin apenas no segundo
turno. Isso acabou favorecendo a provável ida de Alckmin para o Partido Socialista, um passo esdrúxulo tipicamente brasileiro. Aí está um exemplo de como será sinuoso o caminho da grande coalizão democrática.
Há vários outros problemas, os quais serão analisados em futuros artigos. Entretanto, cabe destacar que a
inovação trazida pela aliança Lula-Alckmin só frutificará plenamente se a cooperação interpartidária que expressa for cimentada mais por compromissos programáticos do que pragmáticos ou fisiológicos. Durante o período
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2003-2016, Lula, Dilma e o PT cometeram o erro crasso de manter maiorias legislativas cooptando conservadores por métodos heterodoxos. Deu no que deu. A grande coalizão democrática que hoje Lula e Alckmin tentam
montar deverá iniciar-se na difícil arte de, uma vez vitoriosa nas urnas, publicar um contrato de coalizão explicitando a orientação que se imprimirá às principais políticas governamentais. A definição de políticas deverá
preceder a escolha de nomes para chefiar os ministérios.
Caso se concretize, a grande coalizão liderada por Lula-Alckmin resultará, em boa medida, de um duro
aprendizado, o das funestas consequências causadas pela competição política selvagem entre os principais
partidos que criaram e sustentaram o regime democrático iniciado em 1985. A eleição de Bolsonaro em 2018,
as ameaças que este tem dirigido à ordem constitucional desde então, o fracasso do seu governo no combate
à pandemia e a destruição de políticas públicas fundamentais acabaram por concentrar as mentes. A recente
entrevista de Aloizio Nunes, líder histórico do PSDB, deixa claro que se aprendeu uma lição quando afirma que
“Não houve na época [na campanha de 2018] uma consciência clara do perigo do Bolsonaro. Essa movimentação do Lula hoje é absolutamente legítima. É da natureza dele. O extremista dessa campanha é o Bolsonaro,
e é ele que temos que derrotar. Temos que tentar tirá-lo inclusive do segundo turno”.3
Claro que há muito cálculo e oportunismo subjacentes à formação da grande coalizão discutida acima. Só que,
desta vez, as típicas impurezas da política contribuirão para uma causa maior, o revigoramento da democracia.
Este artigo expressa a opinião do autor, não representando necessariamente a opinião institucional da FGV.

Em foco IBRE
China: Os desafios de 2022
Livio Ribeiro
Bottom line4: A despeito de surpresas positivas ao final de 2021, o governo chinês tem se mostrado cada vez
mais preocupado com o desempenho da economia, inclusive promovendo ajustes para manter a expansão do PIB
de 2022 em “patamares aceitáveis”. Com os estímulos já contratados, projetamos crescimento de somente +5,0%
este ano. Permanecemos mais negativos do que a mediana de mercado, que tem convergido ao nosso cenário.
No horóscopo chinês, o tigre é considerado o rei dos animais – símbolo de poder e liderança, proativo e
determinado. Os anos regidos pelo seu signo são percebidos como de bom agouro, adequados para grandes
evoluções e para a solução de problemas. Há risco, no entanto, de excessos, transformando determinação em
impulso e agressividade. Esse é o caso de 2022.
Há alguns trimestres, o governo chinês tem tido atuação marcadamente proativa na gestão da economia
e da sociedade, combatendo desequilíbrios em setores específicos, moldando comportamentos e mudando

3
Ver “‘O PSDB não é mais uma referência nacional’, diz Aloysio Nunes”, Estado de São Paulo, 11/02/2022, disponível em
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,o-psdb-nao-e-mais-uma-referencia-nacional-diz-aloysio-nunes,70003975924.
4
Este artigo é uma versão reduzida de Destaque BRCG “O que esperar de 2022 | China: Os desafios do ano do tigre”.
Disponível em https://bit.ly/3rTV9EX
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as regras que regem a atuação dos agentes econômicos. Há motivos nobres envolvidos, como a redução do
endividamento agregado da economia, o acesso à moradia a preços justos, o combate à pandemia da Covid-19
e a proteção da privacidade digital. Há também, para muitos analistas (especialmente ocidentais), motivações
menos abonadoras, como um aumento dos tentáculos de controle do Estado e o enfraquecimento de opositores – do regime, e, principalmente, do Partido.
Com inúmeras mudanças ocorrendo em conjunto e choques dos mais diversos, seria razoável que a
economia sofresse. E, de fato, após fantástica retomada durante 2020 – quando a China “voltou em V” – o
desempenho da economia começou a fraquejar durante 2021 (gráfico 9). Mesmo com sinais de menor dinamismo durante o ano, o crescimento do PIB atingiu 8,1% em 2021. A expansão anual foi construída sobre
base comparativa bastante favorável – em 2020, no auge do choque da Covid, o crescimento da economia
chinesa foi de somente 2,2%.

Gráfico 9: Desempenho do PIB chinês
(nível, dessazonalizado, dez/10=100)
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Fonte: NBS.

Pelo lado da demanda, o crescimento foi puxado especialmente pelo consumo (público + privado), com
contribuição de 5,3p.p. para a expansão observada – com a dominância do consumo como vetor de crescimento, o ano passado foi marcado por uma reconciliação com a estratégia de transição do modelo econômico na
direção do mercado doméstico. Nota-se também que a contribuição dos investimentos ao PIB foi de somente
1,1p.p. – inferior, inclusive, à observada em 2020, e a menor desde o biênio 1989-1990. A conhecida cruzada regulatória imposta à economia e os relevantes choques na estrutura produtiva cobraram o seu preço; falaremos
mais sobre isso adiante.
Já pelo lado da oferta, e como espelho do observado na demanda, a maior contribuição para o crescimento do ano passado veio do setor terciário (serviços) – 4,4p.p. do crescimento registrado. De novo, a transição
do modelo na direção dos serviços se fez presente. O que parece contraintuitivo, dado o desempenho dos
investimentos, é o comportamento do setor secundário, com uma contribuição de relevantes 3,1p.p. para o
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crescimento do ano passado. Uma análise mais fina mostra, no entanto, que praticamente a totalidade da contribuição do setor secundário veio da indústria de transformação; o aperto regulatório, especificamente sobre o
setor imobiliário, impactou fortemente a construção civil em 2021.
Olhando especificamente para o 4º trimestre de 2021, registrou-se expansão interanual (AsA) de 4,0%.
Esse resultado foi mais forte do que o esperado pelo mercado e do que a nossa projeção (ambos em +3,3%
AsA), implicando expansão do PIB, na margem (TsT), de 1,7% (frente ao trimestre imediatamente anterior, na
série ajustada sazonalmente).
Confirmou-se, por um lado, a grande desaceleração das taxas de expansão interanuais da segunda metade
do ano, no que os efeitos da base comparativa tiveram contribuição relevante. Por outro lado, a surpresa no
2021.T4 aumentou a herança estatística para 2022, atingindo, segundo os nossos cálculos, 1,9p.p. – um resultado mais baixo do que o observado nos últimos anos (com evidente exceção de 2021, no qual a base comparativa distorceu os resultados), mas não tão distinto do padrão pré-Covid (gráfico 10). Tudo mais constante, a
surpresa implicou aumento de +0,2p.p. na nossa projeção de crescimento do PIB em 2022.

Gráfico 10: Carregamento estatístico estimado
(p.p., anual)
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Fonte: BRCG, estimado com dados do NBS.

A despeito das surpresas positivas no fim do ano passado, que poderiam sugerir um cenário menos difícil este ano, o governo chinês tem dado sucessivas demonstrações de preocupação com o desempenho da
economia em 2022. Tais demonstrações, antes circunscritas a discursos e comentários vagos, passaram a ser
substituídas por manifestações incisivas e políticas efetivas pró-crescimento: o lema da moda entre as autoridades chinesas é “a estabilização do crescimento em patamares aceitáveis”.
Tal mudança de tom não seria um contrassenso, após o descrito nos parágrafos anteriores? Em nossa
visão, não: mesmo incorporando as surpresas, nossa projeção para o crescimento do PIB este ano está em
somente 5,0%. Nota-se que nossa avaliação está abaixo da mediana das expectativas de mercado, e parece
estar mais alinhada ao tom “preocupado” das autoridades chinesas.
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Mas por que um crescimento tão baixo em 2022? Entendemos que existem três grandes razões para dar
base à relativa preocupação com o comportamento da economia chinesa este ano, e parece-nos que a mudança para uma postura mais atuante do governo é plenamente justificada.
Em primeiro lugar, uma observação mais fina dos indicadores econômicos correntes (ao final de 2021 e no
início deste ano) mostra que o desempenho da economia chinesa está, efetivamente, fraco. Olhando ainda para
2021, a tabela 7 elenca o comportamento do crescimento interanual das principais componentes do PIB chinês
(pela ótica da oferta). Funciona como um mapa de calor: sempre que vermelho, o crescimento terá sido menor
do que o observado ao final de 2019; sempre que verde, terá sido superior.

Tabela 7: Crescimento interanual do PIB
(componentes selecionados, oferta)
2019T4

2020T1

2020T2

2020T3

2020T4

2021T1

2021T2

2021T3

2021T4

Primário

3,4

-3,2

3,3

3,9

4,1

8,1

7,6

7,1

6,4

Secundário

5,0

-9,7

4,6

5,9

6,7

24,4

7,5

3,6

2,5

Indústria manufatureira

4,8

-10,1

4,6

6,3

7,4

26,8

9,2

4,6

3,1

Construção civil

4,9

-18,2

7,0

7,3

5,8

22,8

1,8

-1,8

-2,1

6,9

-5,4

1,8

4,2

6,6

15,6

8,3

5,4

4,6

Transporte e armazenagem

5,7

-13,6

2,0

4,3

8,0

32,1

12,7

5,9

4,0

Comércio

5,3

-17,5

1,6

3,6

6,8

26,6

9,6

7,6

5,9

Acomodação e alimentação

5,3

-39,5

-21,7

-8,7

-0,8

43,7

17,1

5,7

4,7

Intermediação financeira

6,5

4,9

6,0

6,8

5,9

5,4

4,1

4,0

5,5

Atividades imobiliárias

2,1

-7,6

2,4

4,6

4,9

21,4

7,1

-1,6

-2,9

Tecnologia da informação

18,6

14,6

17,3

20,1

21,0

21,2

19,5

17,1

11,5

Leasing e serviços comerciais

10,0

-6,7

-5,3

-4,2

4,8

7,9

5,8

5,8

5,6

Outros serviços prestados

7,1

-2,0

-1,1

2,1

4,4

8,8

6,2

5,2

5,0

6,0

-6,8

3,2

4,9

6,5

18,3

7,9

4,9

4,0

Terciário

PIB

Fonte: NBS.

Percebe-se claramente que a economia chinesa tem perdido ímpeto desde meados de 2021, com a multiplicação de áreas vermelhas na tabela. Salta aos olhos, também, que os setores ligados à construção civil
e à intermediação imobiliária estejam particularmente frágeis, com contrações interanuais desde meados do
ano passado.
Se sairmos do PIB e olharmos o desempenho dos dados de alta frequência, as dificuldades de crescimento
ficam ainda mais evidentes. É sintomático que os indicadores de produção industrial e varejo real (deflacionado
pelo CPI) estejam bastante próximos, em nível, ao observado no pré-pandemia – não há qualquer sinal de forte
aceleração da demanda, e mesmo a oferta, neste caso representada pela produção industrial, mostra óbvia
moderação no decorrer do ano passado. A situação é ainda mais dramática se nos voltarmos para os indicadores relacionados à construção civil, especificamente os volumes de novas construções e vendas – que se
encontram, em ambos os casos, bastante abaixo dos níveis pré-Covid (gráfico 11).
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Gráfico 11: Indicadores de atividade em alta frequência
(dez/19=100)
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Fonte: NBS.

Note-se, ainda, que não temos informações “reais” para o início de 2022 – como sempre, os dados quantitativos do primeiro bimestre são divulgados em conjunto, e só estarão disponíveis em março. Temos, no entanto,
os indicadores qualitativos dos PMI´s (tanto o oficial do NBS, como o privado da Markit/Caixin) para o início de
2022 – e eles não contam uma boa história, com tendência à contração das manufaturas e desaceleração do
crescimento dos serviços.
Em segundo lugar, há “questões de fundo” na economia chinesa: muito do fraco desempenho no decorrer
de 2021 advém de restrições crescentes ao funcionamento da economia, incidindo tanto sobre a demanda
quanto sobre a oferta. No caso da demanda, são crescentes os sinais de moderação na absorção, seja interna
(consumo doméstico), seja externa (consumo estrangeiro).
Parte disso deriva de questões específicas – por exemplo, os intensos níveis de restrição sanitária praticados na China ou a progressiva redução da demanda global – e parte deriva de questões mais idiossincráticas,
como as famílias chinesas que aumentam seu requisito de poupança no curto prazo para recompor os haveres
gastos durante o período mais crítico da Covid. Para além da motivação (conjuntural ou estrutural), o fato é que
a maré da demanda parece estar baixa. Uma forma simples de identificar isso está no comportamento de aberturas selecionadas do PMI NBS de manufaturas (gráfico 12): importações, novas ordens de produção e novas
ordens de exportação encontram-se em terreno negativo desde meados de 2021.
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Gráfico 12: Indicadores qualitativos de manufaturas – aberturas selecionadas (NBS)
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Já do lado da oferta, a China tem enfrentado severos desequilíbrios na estrutura produtiva durante os
últimos meses. Parte disso deriva da própria política de “Covid-zero” implementada pelo governo: ao menor
sinal de surto de infecções, amplos lockdowns são impostos, desorganizando as cadeias de suprimentos,
alongando o choque logístico e trazendo enorme incerteza para o planejamento dos agentes econômicos
(empresas e famílias).
Em paralelo, as indústrias do país enfrentaram restrições relevantes de oferta de insumos básicos durante
2021, notadamente combustíveis (carvão e diesel) e energia elétrica. Após sinais de normalização durante o
2021.T4, houve evidente piora do cenário nos últimos meses – há importante descasamento entre demanda e
oferta de energia em curso, aplicado por sobre o choque logístico, aumentando todo o custo da cadeia produtiva e deprimindo o crescimento da economia.
Ressaltam-se, por fim, efeitos da agenda regulatória sobre as preferências dos agentes econômicos chineses, modificando padrões estabelecidos de investimentos, ampliando a incerteza e, em algum nível, também
afetando a geração de valor adicionado no curto prazo. Indicadores de vendas imobiliárias contam uma história
mista: se, por um lado, não houve colapso do mercado imobiliário (e da economia) depois do evento Evergrande, como muitos temiam, por outro também parece claro que as vendas imobiliárias não retomaram consistentemente os níveis pré-cruzada regulatória. A confiança em tijolos não acabou, mas sofreu “ajustes” depois das
políticas implementadas pelo governo.
Com isso, chegamos ao último ponto: a agenda regulatória “está aí”. Evidentemente, a face mais conhecida da cruzada regulatória ocorre nos imóveis, com políticas desenhadas para diminuir o endividamento das
incorporadoras e aumentar a acessibilidade do chinês médio à moradia, especialmente nas grandes cidades.
Os impactos sobre volumes já foram descritos anteriormente: o torniquete regulatório está afetando tanto novas
construções como vendas, implicando ajustes tanto do lado da oferta de imóveis como do lado da demanda.
A questão que se coloca não é de direção, mas sim de magnitude: já haveria razão para acreditar em uma
reversão do aperto imobiliário, revertendo esse vetor negativo para a economia em 2022? Se a história nos
serve de parâmetro, parece que ainda não. Em comparação ao último grande evento de aperto imobiliário
(2014-2016), o recuo dos indicadores do setor ainda parece tímido. Isto não é tão evidente nos volumes, mas
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é bastante claro nos preços: há menor pressão nos valores praticados nas 70 maiores cidades chinesas, ainda
que em magnitude e difusão inferiores às observadas em meados da década de 2010.
É importante notar, também, que o aumento do escrutínio sobre o setor imobiliário não é o único vetor restritivo em operação. Há uma verdadeira cruzada em curso, com tentáculos que atingem outros setores, como
educação, saúde, inovações financeiras e empresas de tecnologia. É mais difícil extrair os eventuais impactos
“reais” dessas medidas; mais fácil, no entanto, é medir os efeitos nos preços das ações de empresas listadas
em bolsa – o colapso do desempenho dos índices setoriais da Bolsa de Shanghai (gráfico 13) fala por si.

Gráfico 13: Índices setoriais da Bolsa de Shanghai
(2019=100)
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Com todo este rosário de pressões e sinais negativos, parece seguro dizer que o governo chinês acusou o
golpe. Desde meados de novembro de 2021, houve uma marcada mudança de tom das autoridades, migrando
de resoluta aplicação da agenda regulatória para uma crescente preocupação com o desempenho da economia no curto prazo.
É importante notar que houve uma escalada após as reuniões estratégicas do Central Economic Work
Conference (11 de dezembro de 2021) e do National Development and Research Committee (15 de dezembro
de 2021). Poucas vezes se viu o governo chinês sendo tão vocal e explícito. Para 2022, será necessário: (i) garantir a estabilidade econômica e garantir crescimento em patamar aceitável; (ii) aprofundar as reformas pelo
lado da oferta, e, ao mesmo tempo, expandir o mercado doméstico; (iii) melhorar a qualidade das cadeias de
suprimentos, garantindo a suave circulação de bens e serviços na economia; (iv) implementar a estratégia de
inovação liderada pelo Estado; e (v) promover a autossuficiência estratégica, especialmente nos setores de
alta tecnologia.
Mais do que palavras, já há ajustes nas searas fiscal, monetária e creditícia, com claro objetivo de dar
suporte ao crescimento em 2022. Antecipação das cotas de emissão de títulos pelos governos subnacionais,
cortes nas taxas de juros referenciais da economia, redução dos compulsórios bancários e certa flexibilização
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das condições de empréstimos, notadamente no shadow banking, fazem parte de um grande “ajuste de velas”,
procurando evitar desaceleração mais pronunciada do crescimento este ano.
Em conclusão, consideramos ser plenamente justificável que as autoridades chinesas estejam expressando
maior preocupação com o crescimento da economia em 2022: os indicadores de alta frequência, as questões
de fundo (internas e externas) e os efeitos restritivos da cruzada regulatória ainda em curso sugerem desafios
importantes para a manutenção do crescimento em “patamares aceitáveis” este ano. Evidentemente, o tamanho do suporte necessário depende da compreensão do que é um “patamar aceitável”.
De acordo com nossos modelos, e na ausência de novos choques, os impulsos já anunciados serão suficientes para manter o crescimento da economia em torno de 5,0% em 2022; para se atingir patamares mais
elevados, surpresas positivas parecem ser necessárias. Em específico, temos uma largada do ano particularmente frágil, com projeções de expansão interanual de somente +3,5% no 2022.T1 e de +4,8% no 2022.T2. Tais
números são menores do que a mediana mais recente de mercado, mas ressaltamos que, progressivamente, a
visão dos analistas tem convergido aos nossos números.
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