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A guerra
intensifica
o choque
inflacionário
O cenário para este ano já era
desafiador, como destacado nas
edições anteriores do Boletim Macro. A
perspectiva era de baixo crescimento do
PIB e de uma taxa de inflação acima do limite
superior do intervalo de tolerância, de 1,5 ponto
percentual (p.p.) além da meta de 3,5%

A guerra intensifica o
choque inflacionário
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
O cenário para este ano já era desafiador, como destacado nas edições anteriores do Boletim Macro. A
perspectiva era de baixo crescimento do PIB e de uma taxa de inflação acima do limite superior do intervalo de
tolerância, de 1,5 ponto percentual (p.p.) além da meta de 3,5%. Era também incerto, em função da realização
das eleições em outubro e da perspectiva de aperto monetário nas principais economias, em especial nos EUA,
o que em geral impacta de forma relevante as economias emergentes.
A guerra na Ucrânia aumentou ainda mais as incertezas sobre os cenários prospectivos internacional e
doméstico. Um primeiro efeito do conflito foi a disparada nos preços globais de commodities de energia e agrícolas. A Rússia é um dos principais produtores e exportadores de commodities, incluindo petróleo, gás natural,
trigo, milho e fertilizantes. E, com a guerra, os governos ocidentais impuseram sanções que contribuíram para
reduzir ainda mais a oferta desses produtos e para elevar seus preços. O preço do barril do petróleo tipo Brent,
por exemplo, atingiu um pico de US$ 139 no dia 7 de março, pois a Rússia responde por cerca de 10% da produção e do comércio globais do produto.
Apesar do recuo desse preço para um nível em torno de US$ 100 por barril em meados de março, a expectativa é que o barril não recue tanto assim, pois o balanço global de petróleo permanece apertado no curto
prazo, pressionado pela forte demanda, de um lado, e pelas restrições de oferta, de outro, devido aos motivos
conjunturais, mas, também, pelas tendências estruturais de descarbonização. Agora é torcer para que as notícias que tivemos nos últimos dias, de um possível cessar-fogo na Ucrânia, se confirmem, o que pode aliviar o
impacto negativo do conflito nas perspectivas de crescimento mundial, em especial na Europa.
E, por fim, também complicando o cenário externo, a China, após os indicadores de atividade mostrarem
bom resultado no primeiro bimestre, experimentou um surto de casos de Covid-19, o que levou a grandes lockdowns, trazendo novos desafios para a retomada da atividade econômica no país nos próximos meses. O
governo chinês irá adotar políticas de estímulo econômico para que o crescimento fique em linha com a meta
definida, de 5,5% este ano. Até por isso, sem dúvida, no curto prazo, a preocupação é com o impacto inflacionário mundial desse quadro, pois as medidas de restrição nas regiões afetadas devem reduzir a produção
industrial e aumentar ainda mais os gargalos logísticos globais.
No mercado de commodities agrícolas, os preços também subiram muito, pois a Rússia e a Ucrânia respondem por cerca de 20% das exportações globais de milho e por quase 30% das de trigo. Além disso, os ataques
recentes ocorrem em importantes áreas de cultivo na Ucrânia.
Esse choque ocorre em momento de cortes nas previsões para as safras da América do Sul, neste caso
por problemas climáticos. No Brasil, a estiagem no Sul do país tem gerado perdas expressivas da produção.
Para tornar as perspectivas ainda mais preocupantes, temos nova rodada de alta nos custos de insumos, com
o aumento dos preços de combustíveis e de fertilizantes. Pois, também no mercado de fertilizantes, a Rússia é
grande exportadora, respondendo por cerca de 15% do comércio mundial. Com isso, o risco de escassez de
fertilizantes para o plantio brasileiro aumentou e o cenário de aumento de preços de alimentos se consolidou,
com riscos elevados para a próxima safra de 2022/23.
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Em resumo, os efeitos sobre o crescimento mundial podem até ser atenuados, mas o impacto inflacionário
já é latente e, mesmo com alguma mitigação, é difícil imaginarmos muito alívio neste e no próximo ano.
A boa notícia, no caso do Brasil e de alguns outros países da América Latina, é que o fato de essas economias
serem exportadoras líquidas de commodities e, ao mesmo tempo, terem relações comerciais limitadas com a Rússia, atenua o choque externo. Isso possivelmente vai ajudar a que as moedas da região se valorizem frente ao dólar. Concomitantemente, os bancos centrais já estavam em movimento de aperto monetário na região, contribuindo para a valorização das moedas e limitando os efeitos secundários do choque de preços das commodities.
Outro fator positivo para os países da região é o ganho que a valorização das commodities traz para as
finanças públicas. Em particular, no caso do Brasil, mesmo com fundamentos fiscais frágeis, esse choque ajuda
a postergar a necessidade de um ajuste nas contas públicas, cuja urgência já se reduzira um pouco com a melhora dos resultados primário e nominal e a queda da razão dívida pública/PIB desde 2021.
Em especial, isso ajudará a atenuar a preocupação com a ampliação, pelo governo, de medidas de alívio do
impacto inflacionário e de estímulo à demanda em certos segmentos da população – não por coincidência, provavelmente, em hora que lhe favorece, considerando o calendário eleitoral. Assim, em 17 de março foi anunciado um pacote de medidas que, segundo o próprio governo, pretende “injetar” até R$ 150 bilhões na economia no curto prazo.
O programa contém quatro iniciativas: a liberação de novo saque do FGTS; a criação de programa de microcrédito
digital; a ampliação de empréstimos consignados e a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do
INSS (em torno de R$ 56 bilhões). Não há tantos recursos públicos adicionais nessas medidas, mas a antecipação
do pagamento do 13º deve reduzir a desaceleração do consumo das famílias no segundo trimestre.
Porém, como se diz, “não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis”. Nesse caso, podemos
destacar certa inconsistência entre as políticas fiscal e monetária. Está em curso um ciclo de aperto monetário
pelo Banco Central do Brasil, e, ao mesmo tempo, desde a aprovação do orçamento de 2022, o governo vai na
direção de aumento de seus gastos, sem falar em cortar despesas, e com alterações das regras fiscais. Consequentemente, como alertado pelo próprio Banco Central, o aumento dos riscos fiscais demandará taxa de juros
mais elevadas por um tempo mais prolongado. Essas medidas de estímulo até podem sustentar crescimento
mais elevado no curto prazo, mas isso cobrará um preço, gerando recuo do crescimento mais à frente.
Por ora, mantemos a previsão de expansão do PIB de 0,6% para este ano, mas reduzimos a projeção do
ano que vem, de 1,1% para 0,7%. O espaço para a redução da taxa Selic em 2023 dependerá da futura condução da política fiscal. A ver.
Com essas questões em mente, podemos assim resumir os destaques desta edição do Boletim Macro IBRE:
 Atividade econômica – página 7: Em janeiro, como previsto, os indicadores de alta frequência mostraram
desaceleração da atividade. O setor de serviços apresentou leve desaceleração, resultado da redução na
mobilidade, com a onda da ômicron; a indústria continuou sofrendo com gargalos de logística e o varejo
segue andando de lado. Com isso, nosso cenário de crescimento do PIB para 2022 se manteve em alta de
0,6%, com crescimento moderado na margem no primeiro trimestre, de 0,4% (TsT). Avaliamos que ainda há
espaço para recuperação de algumas atividades dos serviços. Porém, pelo lado da demanda, o consumo
das famílias deve ser fraco este ano, além de haver uma contração dos investimentos.
 Expectativas de empresários e consumidores – página 9: Os índices de confiança que, em fevereiro,
haviam seguido caminhos diferentes, sinalizam convergir de forma negativa diante da prévia de março. A
guerra entre Rússia e Ucrânia traz componente adicional de incerteza para a economia, elevando o risco de
aumento de inflação e aprofundamento do desarranjo da cadeia de suprimentos, com possível impacto direto em setores importantes. Com atividade econômica frágil e sem perspectivas sustentáveis, consumidores
e empresários se mantêm pessimistas e cautelosos, esperando por dias melhores.
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 Mercado de trabalho – página 12: A PNAD Contínua teve seu calendário de divulgação regularizado pelo
IBGE, com a publicação dos resultados de dezembro e janeiro no último mês. A taxa de desemprego registrou 11,1% e 11,2% em dezembro e janeiro, respectivamente, o que, com ajuste sazonal, significou que, nas
duas últimas edições da PNADC, houve desaceleração da queda registrada no último ano. Para fevereiro, é
projetada queda de 0,1 p.p. na série dessazonalizada, equivalente a uma taxa de 11,4% na série sem ajuste.
O número de ocupacões cresceu fortemente ao longo de 2021, de modo que esse indicador já está no nível
pré-pandemia, ainda que distante da tendência, cujo nível previsto não deve ser recuperado tão cedo. A taxa
de participação, ainda abaixo da registrada em 2019, deve se recuperar integralmente este ano, mesmo que
mais lentamente. Quanto ao Caged, foram abertas em janeiro 155 mil vagas, equivalentes à geração de 40
mil na série dessazonalizada – apenas 5 mil abaixo do esperado pelo FGV IBRE. Em fevereiro, espera-se
criação de 250 mil vagas, ou 122 mil com ajuste sazonal.
 Inflação – página 15: A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que turva o futuro de curto prazo do preço do petróleo, pode agravar as pressões inflacionárias nos próximos meses. A magnitude dos reajustes do diesel, do
GLP e da gasolina fará a inflação avançar 0,7 ponto percentual (p.p.) a mais nos próximos meses. No entanto,
esses não serão os únicos impactos a serem registrados pela inflação. Os grãos também sofrem os efeitos
da guerra em seus preços, sobretudo o trigo, commodity que é matéria-prima para inúmeros alimentos componentes da cesta básica. Essas pressões inflacionárias sustentam a alteração da expectativa de inflação
divulgada pelo Boletim Focus para 2022, que passou de 5,5% para 6,5%, com viés de alta.
 Política monetária – página 17: A cautela com que os bancos centrais das nações mais desenvolvidas têm
agido desde o surgimento da inflação, no início do segundo semestre de 2020, acabou deixando esses BCs
“atrás da curva”. Na Europa e nos EUA, os juros reais são negativos, algo incompatível com a possibilidade
de sucesso no combate à inflação. No Brasil, o quadro é o contrário. Experimentamos hoje uma política
monetária bem apertada, o que não garante sucesso na luta anti-inflacionária, mas é medida indispensável
nesse sentido. A decisão do Copom desse último dia 16 pode significar aperto ainda mais expressivo, na
medida em que a sinalização de mais 100 pontos de alta no próximo encontro, em maio, de certo modo
surpreendeu. O BC parece preocupado com a ausência de sinais de que as seguidas ondas inflacionárias
logo se dissiparão, e decidiu jogar do lado mais seguro. Com isso, demonstra grande firmeza de propósito
no tocante ao cumprimento do objetivo de levar a inflação para a meta e ancorar as expectativas.
 Política fiscal – página 19: Na seção fiscal, o tema é a alta no preço dos combustíveis e seu impacto tanto
sobre as receitas quanto sobre os esforços anti-inflacionários do governo. Ainda que a cotação internacional do petróleo tenha recuado, após bater recorde em 14 anos com as tensões na guerra na Ucrânia,
espera-se que a aceleração inflacionária aqui e lá fora seja mais duradoura. Longe de ser uma benesse
passível de comemoração, a receita extra daí resultante tende a servir como amortecedor primário de
políticas de expansão fiscal. Além das desonerações já aprovadas, governo e Congresso seguem debatendo novas desonerações e a possibilidade de subsídios. Começamos pelo menos transparente e mais
regressivo, arriscando-nos ao mal uso das receitas infladas e à piora das expectativas que originalmente
buscava-se controlar.
 Setor externo – página 20: A guerra entre a Rússia e a Ucrânia veio reforçar o debate sobre os custos e
benefícios de uma economia integrada comercial e financeiramente, já iniciado desde a crise de 2008 e impulsionado com a pandemia da COVID-19. É um tema que faz parte da conjuntura atual do comércio mundial
e estará presente no debate sobre os rumos da política comercial do Brasil em um ano de eleição.
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 Internacional – página 23: O Fed e outros bancos centrais seguramente não contavam com o surgimento
de nova fonte de pressão sobre os preços. Mas foi exatamente isso o que a invasão da Ucrânia trouxe. Com
isso, posições “atrás da curva” se acentuaram sobremaneira. Contudo, como a guerra produz elevação das
incertezas, o Fed (e demais BCs) têm de persistir na cautela – afinal, a guerra pode ser interrompida a qualquer momento, evento esse que de imediato derrubaria preços internacionais importantes. Essa foi a razão
de, em depoimento recente no Senado americano, o chairman do Fed ter sinalizado (antecipadamente) que
proporia alta de apenas 25 pontos da taxa básica de juros, no encontro do Fomc de março. Na comunicação
que se seguiu ao encerramento da reunião do Fomc de 16 deste mês, os dirigentes do Fed deixaram claro
que os ajustes prosseguirão, tendo a porta ficado aberta para aumento do ritmo para 50 pontos, como sugerido no texto desta seção.
 Em foco IBRE – página 24: E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria do pesquisador Daniel Duque, o tema
é sobre Mercado de Trabalho. Na seção, o autor investiga a perda de rendimento por hora trabalhada, apesar do aumento do emprego. A análise indica que o efeito composição perdeu importância nos movimentos
recentes da queda de renda do trabalho.
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Atividade econômica
A Desaceleração do início do ano já era esperada
Silvia Matos, Marina Garrido e Mayara Santiago
O fraco desempenho dos dados de alta frequência de janeiro já era esperado: indústria ruim devido à continuidade da desorganização nas cadeias globais de suprimentos, serviços afetados pela variante ômicron e
comércio de lado em grande medida pela deterioração da massa de rendimentos das famílias. Apesar disso,
esse panorama para os serviços deve ser de curto prazo, pois o setor ainda tem espaço para crescer em 2022,
em linha com as projeções das últimas edições do Boletim Macro. O mercado, que estava mais pessimista, vem
revisando suas projeções para cima, e, com isso, tem se aproximado cada vez mais das projeções do FGV IBRE
de crescimento do PIB de 0,6% este ano.
Em particular, em janeiro a indústria de transformação registrou queda de 2,2% MsM (-7,3% AsA), quase
compensando os ganhos obtidos em dezembro. O setor teve uma sequência de sete quedas em oito meses,
considerando os dados com ajuste sazonal. Gargalos associados à falta de insumos para a indústria, causada
pela desorganização das cadeias globais de produção, devem permanecer até o começo de 2023, somandose a isso a guerra na Ucrânia, que aumenta ainda mais os desafios enfrentados. E, nesse contexto, há ainda o
patamar alto das taxas de juros. A indústria de transformação deve manter tendência de queda até o final do
ano. Em janeiro, o setor já estava 7,0% abaixo do patamar de fevereiro de 2021, período anterior aos efeitos
da segunda onda de contaminação, que trouxe, além de impactos sanitários de extrema gravidade, perdas à
transformação que ainda não havia se recuperado dos efeitos da primeira onda.
Por sua vez, o varejo ampliado apresentou desaceleração moderada em janeiro: os números divulgados
pelo IBGE mostraram queda de 0,3% MsM (-1,4% AsA). De modo geral, o resultado foi uma surpresa positiva
tanto para o mercado quanto para o IBRE. No entanto, as revisões na série histórica dificultaram o processo de
elaboração das projeções. O cenário para o resto do ano é de que o setor varejista ande de lado, com inflação
elevada e aperto monetário em um contexto de elevado endividamento das famílias, fazendo com que a demanda por bens que dependem mais de crédito tenda a arrefecer. Mesmo com o adiantamento do décimo terceiro
e da liberação do FGTS, deve-se observar desaceleração no comércio este ano.
Como mencionado em edições anteriores do Boletim Macro, o setor de serviços é o mais afetado pela mobilidade, tanto que o setor sofreu queda 0,1% MsM (9,4% AsA) em janeiro, resultado que reflete a queda na mobilidade nesse período gerada pela variante ômicron. O destaque negativo foi em serviços prestados às famílias que
teve sua primeira queda na margem desde março de 2021, de -1,4% MsM (19,4% AsA). Esse resultado deve se
reverter já em fevereiro e deve registrar crescimento ao longo do ano. Nosso cenário ainda é que a recuperação
da economia continue pautada na recuperação de alguns setores de serviços, como dos serviços prestados às
famílias, que ainda se encontram 13,2% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020). Um dos indícios de
que o choque foi de curto prazo é a volta da mobilidade em fevereiro. Para exemplificar a tendência que o subsetor
vem tendo nos últimos tempos, podemos comparar os resultados de janeiro dos serviços prestados às famílias ao
pior momento observado na segunda onda (março de 2021), e a atividade se encontrava (jan/22) 57,8% acima.
E, por fim, o IBC-Br referente a janeiro teve queda de 1% MsM (0% AsA). A série histórica do Banco Central
sofreu revisões que foram mais intensas para o último trimestre de 2021, se aproximando um pouco mais do resultado do monitor do PIB e do IAE do FGV IBRE. Além disso, o IBC-Br registrou dez altas interanuais em onze meses
M a r ç o 2 02 2 | B o l e t i m M a c r o 7

e encontra-se 1,9% abaixo do nível fevereiro de 2021. Isto é, antes dos efeitos advindos da segunda onda da pandemia no Brasil. O resultado do quarto trimestre revisado mostra crescimento de 0,6% (ante 0,3% na série anterior)
se comparado com o quarto trimestre de 2020 e permaneceu estável em relação ao terceiro trimestre de 2021. O
resultado do Monitor do PIB do FGV IBRE para o mês de janeiro mostrou crescimento na comparação interanual,
de 1,2% AsA (ante 0% do IBC-Br ) e, na margem, queda de 1,4% MsM. O resultado está em linha com o cenário de
retomada da economia já antecipado pelo Boletim Macro IBRE, mas com desempenho superior ao do IBC-Br.
Os dados em janeiro não foram animadores. Porém, nosso cenário é que o choque seja de curto prazo.
Assim, projetamos crescimento no primeiro trimestre de 0,4% (0,8% AsA) em relação ao quarto trimestre. Mantemos a perspectiva de retomada do setor de serviços para 2022, com recuo da indústria de transformação e
do comércio. Consequentemente, para o ano fechado nossa projeção de crescimento do PIB se mantém em
0,6% (ver Tabela 1).
Pelo lado da oferta, a indústria deve se contrair no pri-

Tabela 1: PIB projeções

meiro trimestre (-0,2% TsT e -1,9% AsA), por causa da inAtividades

2022.I
(TsT)

2022.I
(AsA)

2022

Consumo das
Famílias

0.2%

1.8%

0.9%

ques negativos as atividades de outros serviços e transportes.

Consumo do
Governo

-1.0%

1.8%

3.3%

Essas atividades estão em processo de normalização após

Investimento

-2.1%

-5.2%

-3.9%

grande queda no período de crise. Porém, a piora da mobili-

Exportação

4.8%

7.9%

2.8%

dade em janeiro e efeitos de base devem ter impacto negativo

Importação

0.3%

-2.7%

0.1%

PIB

0.4%

0.8%

0.6%

Agropecuária

3.2%

0.5%

2.8%

crescer 0,2% TsT (1,8% AsA) no primeiro trimestre, mesmo

Indústria

-0.2%

-1.9%

-0.7%

com a base positiva do ano passado. Apesar disso, no ano

Extrativa

1.1%

3.6%

3.5%

Transformação

0.5%

-6.0%

-3.7%

Eletricidade e
Outros

1.8%

0.4%

0.7%

Construção Civil

-0.7%

7.0%

2.4%

Serviços

-0.4%

1.4%

1.4%

dústria de transformação, cuja participação chega a mais
de 50% do total da indústria.
Ainda pelo lado da oferta, o setor de serviços deve ter uma
leve contração de 0,4% TsT (1,4% AsA), tendo como desta-

no início do ano. Além disso, os serviços devem crescer 1,4%
em 2022, acima do carrego estatístico de 1,1%.
Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve

o consumo deve crescer 0,9%, abaixo do carrego de 1%. O
investimento deve se contrair em 2,1% TsT (-5,2% AsA) no
primeiro trimestre, após registrar ligeiro crescimento no último trimestre de 2021. As exportações devem crescer 4,8%
TsT (7,9% AsA), e, com isso, superar as importações, cujo
resultado esperado é de crescimento de 0,3% TsT (-2,7%
AsA) no primeiro trimestre.

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.

Mesmo diante das incertezas presentes este ano, tais
como eleições, guerra e possíveis novas variantes do coronavírus, mantemos a projeção de crescimento de
0,6%, levemente acima do carrego estimado de 0,3%. 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.
O cenário para 2022 é de fraco crescimento, devido aos diversos fatores mencionados anteriormente. Devemos ter uma continuação das tendências do final de 2021, com a indústria ainda sofrendo com o atraso na normalização das cadeias de suprimentos. Já pelo lado da demanda, com a alta dos juros e as incertezas eleitorais,
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.
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Expectativas de empresários e consumidores
Guerra eleva incerteza e sinaliza piora da confiança
Rodolpho Tobler e Viviane Seda Bittencourt
Os índices de confiança da FGV registraram, em fevereiro, caminhos diferentes. O Índice de Confiança Empresarial (ICE) voltou a cair influenciado pela piora na percepção sobre a situação atual. Já o Índice de Confiança do Consumidor voltou a subir, puxado pelas rendas mais baixas que parecem influenciadas positivamente
pelo Auxílio Brasil. Porém, apesar da alta, o índice se mantém em nível baixo em termos históricos.

Gráfico 1: Confiança de consumidores e empresários
(Com ajuste sazonal, em pontos)
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Fonte: FGV IBRE.

Apesar do resultado de fevereiro ter sido totalmente isolado dos potenciais efeitos da guerra entre Rússia e
Ucrânia, dado que a coleta de dados se encerrou antes do início dos conflitos, a prévia de março, com dados
até dia 14, sinaliza que há um efeito negativo nas expectativas de empresas e consumidores, principalmente no
comércio, construção e indústria.

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)

Empresarial

89,9

-1,2

89,5

1,4

91,3

-2,0

Consumidor

75,4

-2,5

66,8

-1,1

82,5

-3,2

Fonte: FGV IBRE.
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O risco de aumento de inflação e aprofundamento do desarranjo da cadeia de suprimentos pode impactar
diretamente esses setores, principalmente a indústria que continua sofrendo bastante os impactos da escassez
de insumos. No quesito especial incluído em fevereiro de 2022, 40,6% das indústrias ainda encontram problemas na obtenção de matérias primas, queda de quase 15 pontos na comparação com novembro de 2020. Há,
contudo, piora para produtores de bens duráveis e bens de capital, que ainda continuam sofrendo bastante
com o desabastecimento de suas matérias primas. Os segmentos mais afetados são: ‘Veículos Automotores’,
‘Máquinas e Equipamentos’ e ‘Informática e Eletrônicos’ que vêm apresentando nível de demanda alto, superior
a 100 pontos, e níveis de estoques baixos e em declínio.

Gráfico 2: Proporção de empresas com dificuldades de obter insumos (%)
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Fonte: FGV IBRE.

Analisando dados prévios de março e dados trimestrais divulgados em janeiro, foi possível ver uma relação,
ainda que fraca, da piora das expectativas (IE) com a proporção de empresas que ainda afirma ter dificuldade
em obter insumos. Todo trimestre, as empresas são consultadas sobre o principal fator que impede a expansão
da produção e, desde o início da pandemia, o percentual de empresas que aponta escassez de insumos vem
crescendo significativamente. Nesse sentido, os desdobramentos da guerra tendem a aumentar esse desarranjo na cadeia, seja por preço ou por dificuldade de obter o produto. Isso é corroborado pela análise gráfica, que
mostra uma relação negativa entre as empresas que mais reclamam de escassez de insumo e a magnitude da
redução do Índice de Expectativas na prévia de março.
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Gráfico 3: Relação entre a escassez de insumos e a piora das expectativas
Escassez de insumo (distância do 1T22
para a média pré pandemia)
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Variação do Índice de Expectativas na passagem de fevereiro para março de 2022
Fonte: FGV IBRE.

Além disso, a guerra adiciona um fator de risco ao curto prazo, elevando a incerteza. O efeito do aumento
dos preços do petróleo afeta os custos de transporte internamente. Além disso, a dificuldade de prever a duração da guerra cria uma preocupação importante sobre a importação de fertilizantes da Rússia, o que pode
afetar de forma direta e indireta a produção agrícola e a indústria de máquinas, num momento em que já há uma
situação crítica em relação aos estoques e o percentual de empresas com dificuldade de obter matéria prima.
O aumento do componente de mídia do Índice de Incerteza, média móvel de 7 dias, mostra o quanto isso tem
afetado o ambiente econômico, explodindo após o início da guerra em 24 de fevereiro.

Gráfico 4: Guerra Rússia x Ucrânia
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Fonte: FGV IBRE.

Pelo lado dos consumidores, a prévia também sugere queda em março. Caso o resultado se confirme, haverá devolução da alta (pelo menos em parte) que ocorreu em fevereiro. O ICC continuaria em patamar muito
baixo e ainda sem previsão de retomar trajetória positiva.
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Em síntese, o cenário de alta de juros, inflação, endividamentos das famílias e recuperação lenta no mercado de trabalho já vinha prejudicando e desacelerando o ambiente econômico. A guerra entre Rússia e Ucrânia
traz componente adicional de incerteza para a economia, elevando o risco de aumento de inflação e aprofundamento do desarranjo da cadeia de suprimentos, com possível impacto direto em setores importantes. Com atividade econômica frágil e sem perspectivas sustentáveis, consumidores e empresários se mantêm pessimistas
e cautelosos, esperando por dias melhores.

Mercado de trabalho
IBGE regulariza divulgação de PNADC, mostrando movimento
desacelerado do desemprego. Ocupação atinge nível
pré-pandemia, mas se encontra distante da tendência, enquanto
taxa de participação continua ainda abaixo, mas se recuperando.
Caged mostra desaceleração
Daniel Duque
O IBGE regularizou sua agenda de divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), tendo lançado os resultados de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 no último mês. Com isso, a taxa
de desemprego registrou, em suas últimas edições, respectivamente 11,1% e 11,2%, o que significou mais duas
leves baixas na série dessazonalizada, ainda que em clara desaceleraçã em relação à tendência de queda desde o final de 2020. A taxa de dezembro foi 0,5 ponto percentual abaixo da projetada pelo FGV IBRE, ainda que,
em termos dessazonalizados, a diferença tenha sido de apenas 0,2p.p. Para o mês de fevereiro, espera-se uma
taxa de 11,4%, o que significa queda de apenas 0,05 p.p. em relação ao último trimestre móvel.

Gráfico 5: Taxa de Desemprego 2019-22 (em %)
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.
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Considerando a PNAD Contínua Trimestral, vê-se que a população ocupada (PO) já recuperou o nível
pré pandemia, mas ainda está longe da tendência. No último trimestre de 2019, estava em 89,6 milhões,
enquanto, no mesmo período de 2021, se situava em 90,2 milhões. Como a tendência entre 2016 e 2019
era de aumento de 500 mil empregos por trimestre, o número de ocupados teria que crescer 6,5% para, ao
final de 2022, recuperar o nível que teria sem a pandemia. O FGV IBRE, no entanto, prevê crescimento de
2,7% nesse período.

Gráfico 6: Populacão Ocupada por Trimestre – dessazonalizada
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

Já a taxa de participação deve recuperar o nível pré pandemia em 2022, mesmo tendo interrompido seu
crescimento último trimestre móvel e crescendo menos do que no último ano. A taxa de participação em fevereiro de 2022 estava em 62,3%, ainda cerca de 1,3 p.p. abaixo do nível pré-pandemia, mas se espera crescimento
da força de trabalho de 1,6% este ano, suficiente para a retomada do nível de participação no mercado de trabalho da população em idade de trabalhar.
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Gráfico 7: Taxa de Participação por mês, com ajuste sazonal
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Fonte: PNADC Mensalizada. Elaboração: FGV IBRE.

A taxa de sub-utilização combina desemprego com desalento (população em idade de trabalhar que gostaria de estar trabalhando, mas não procurou emprego) e subocupação (ocupados cuja jornada média é menor
do que do que 40 horas semanas, e que gostariam de trabalhar mais). Considerando a trajetória por grande
região, o gráfico abaixo mostra que a taxa de sub-utilização está ainda acima do pré-pandemia, principalmente
no Sudeste e Nordeste, mas, no Sul, já recuperou seu nível anterior.

Gráfico 8: Taxa de Subutlização por Grande Região (em %)
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

O Caged, por outro lado, mostrou em janeiro a geração de 155 mil vagas – nivel apenas 5 mil abaixo do
projetado pelo FGV IBRE –, o que, com ajuste sazonal, representou forte desaceleração, com criação de apenas
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40 mil postos de trabalho com carteira assinada. Para fevereiro, espera-se sensível alta, com saldo projetado de
250 mil, o que representaria cerca de 123 mil na série com ajuste sazonal.

Gráfico 9: Saldo de Vagas do Caged em 2019-22
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Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: FGV IBRE.

Inflação
Os efeitos do conflito geopolítico
sobre a inflação no Brasil
André Braz
A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que turva o futuro de curto prazo do preço do petróleo, pode agravar
as pressões inflacionárias nos próximos meses. A rápida apreciação do preço desta commodity fez com que os
preços dos combustíveis sofressem forte elevação, sendo esta apenas uma parte do impacto na inflação.
A magnitude dos reajustes do diesel, do GLP e da gasolina farão a inflação avançar 0,7 ponto percentual
(p.p.) nos próximos meses, sendo 0,23 p.p. em março e 0,47 p.p. em abril. No entanto, estes não serão os únicos impactos provenientes do aumento do preço do petróleo. Inúmeros segmentos industriais podem sentir o
avanço dos preços de outras matérias-primas derivadas do petróleo, sendo este mais um vetor de espalhamento das pressões inflacionárias.
Aproximadamente 20% da estrutura do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) é composta por combustíveis e outros itens derivados do petróleo. Essas matérias-primas são essenciais para diversos segmentos
industriais que as utilizam como insumos para fabricação de inúmeros produtos. Resinas plásticas, defensivos
e fertilizantes, embalagens, roupas e peças para automóveis são alguns dos itens que podem subir de preço.
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No início do conflito geopolítico, o preço do petróleo chegou a US$ 140,00 o barril, mas a utilização de reservas por alguns países e o avanço dos casos de Covid na China, que aumentam o risco de desaceleração da
segunda maior economia do mundo, fizeram os preços recuarem consideravelmente, mantendo-se em torno
de US$ 100,00 o barril. Essa desaceleração dos preços do petróleo mitiga – pelo menos temporariamente – o
risco de espalhamento da inflação, mas a história está longe de terminar. O conflito entre Rússia e Ucrânia pode
durar mais que o previsto e comprometer o fluxo de petróleo no mundo, aumentando a volatilidade do preço e
as chances de espalhamento da inflação.

Gráfico 10: Trajetória dos preços de derivados do petróleo no IPA/FGV
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Fonte: IPA/FGV.

Afora os impactos diretos, o petróleo provoca efeitos inflacionários indiretos, influenciando o preço de
itens que estão fora de sua cadeia de derivados. A elevação do preço do barril influenciou, por exemplo, os
preços do açúcar e do algodão. No primeiro caso, o aumento da competitividade do etanol frente à gasolina
estimula as usinas a produzirem mais etanol e menos açúcar, elevando a cotação do segundo. Já no segundo
caso, o encarecimento dos tecidos sintéticos tende a elevar a demanda por algodão e, por consequência, o
seu preço.
Os grãos também sofrem os efeitos da guerra em seus preços, sobretudo o trigo, que o Brasil precisa
importar e que está na lista de produtos com efeitos diretos da guerra. Essa commodity é matéria-prima para
inúmeros alimentos componentes da cesta básica, como farinha de trigo, pão francês, biscoito, macarrão,
entre outros.
Entre os alimentos que podem subir ou estão subindo de preço por conta do conflito geopolítico estão soja,
milho, trigo, carnes e açúcar. No IPA, os preços desses itens ensaiavam desaceleração antes da guerra, mas as
novas pressões que se acumulam lentamente tendem a inverter aquela trajetória nos próximos meses.
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Gráfico 11: Trajetória dos preços de alimentos no IPA/FGV que estão
sofrendo interferência nos preços dada a guerra
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Fonte: IPA/FGV.

Ainda sobre os alimentos, as previsões indicam destacada aceleração dos preços ao consumidor. Se estes
movimentos se confirmarem, os gêneros alimentícios podem subir 8,5% este ano , ante projeção de 6,5% antes
da guerra. Esse fato é um dos que sustenta a alteração da expectativa de inflação divulgada pelo Boletim Focus
para 2022, que passou de 5,5% para 6,5%, com viés de alta.

Política monetária
Política monetária já apertada facilita o
enfrentamento da nova onda inflacionária
José Júlio Senna
Numa fase anterior à atual, o Banco Central optou por reduzir a taxa Selic a 2,0% a.a., num movimento
baixista possivelmente excessivo. Por meio de seus canais habituais de comunicação com o público, o BC
sinalizou ainda a possibilidade de redução adicional do juro básico da economia.
Tal política foi concebida num momento de grandes dificuldades para a economia brasileira, como de resto
acontecera com a economia mundial como um todo. Como se recorda, no segundo trimestre de 2020, o mundo
passara por uma verdadeira “parada súbita”, expressão antes empregada para caracterizar uma interrupção
repentina dos fluxos de capitais para países emergentes. Mundo afora, a atividade econômica praticamente
parou. Empresas foram fechadas, o desemprego aumentou consideravelmente, enquanto milhares de pessoas
perdiam suas vidas em decorrência da crise sanitária.

M a r ç o 2 02 2 | B o l e t i m M a c r o 17

De modo geral, em toda parte, os governantes agiram com presteza, procurando apoiar a atividade econômica e o emprego, das mais variadas maneiras. Os bancos centrais, por sua vez, também atuaram em diversas
frentes, com o mesmo objetivo. Países que já haviam conseguido levar seus juros básicos para território positivo, rapidamente os trouxeram de volta a zero, como nos casos dos Estados Unidos e do Reino Unido.
De certa maneira, a política monetária expansionista praticada pelo Banco Central do Brasil seguiu a linha
básica adotada no exterior. Compreensível que tenha sido assim. O fato é que se o nível mais baixo de juros
não tivesse caminhado para 2,0%, teria ficado em 2,5% ou 3,0%. No fundo, diante de todo o desdobramento do
processo inflacionário que se seguiu, o quadro atual provavelmente não seria muito distinto do que temos hoje,
caso uma dessas alternativas tivesse prevalecido.
O ponto relevante aqui é o fato de o BC ter “virado a mão” com rapidez, ao perceber a intensidade com que
a inflação ganhava corpo. Em março de 2021, o BC deu início à retirada da acomodação monetária. O primeiro
passo foi mais expressivo do que o esperado pelo mercado (75 pontos de elevação da Selic). Em pouco tempo,
o ritmo de ajuste foi elevado para 100 pontos. Em seguida, chegou a 150 pontos. No começo de agosto do
mesmo ano, o juro real de política monetária, estimado pela diferença entre os juros prefixados de um ano e a
estimativa Focus da inflação 12 meses adiante, ingressou em território contracionista, ou seja, passou a superar
o juro real neutro, avaliado pelo BC em 3,5%.
Essa entrada da política monetária no campo contracionista tem tido continuidade. O juro real ex-ante tem
oscilado em torno de 7,5% a.a. Sob qualquer ângulo que se veja, trata-se de um nível bastante elevado. Tal
constatação deixa clara a enorme vantagem em que se encontram as nossas autoridades monetárias, comparativamente às dos países mais avançados, por exemplo, diante da necessidade de enfrentar o agravamento do
processo inflacionário a partir da invasão da Ucrânia.
A cautela (alguns diriam excesso de cautela) com que os bancos centrais das nações mais desenvolvidas
têm agido desde o surgimento das pressões inflacionárias, por volta do início do segundo semestre de 2020,
acabou deixando esses bancos centrais numa situação habitualmente caracterizada como “atrás da curva”. Na
Europa e nos Estados Unidos, os juros reais praticados em mercado encontram-se em terreno negativo, posição claramente incompatível com a possibilidade de sucesso no combate à inflação. A forte expansão monetária promovida naquelas regiões em resposta aos efeitos da pandemia permanece praticamente inalterada.
No Brasil, o quadro é justamente o contrário. Graças à rapidez com que agiu o BC, experimentamos hoje
uma política monetária bastante apertada. Por certo, isso não garante o sucesso na luta contra a alta dos preços, mas é medida indispensável nesse sentido.
A nosso ver, a decisão do Copom desse último dia 16 pode significar aperto ainda mais expressivo, na medida em que a sinalização de manutenção dos 100 pontos adicionais de certo modo surpreendeu. Pelo visto,
o BC está preocupado com a ausência de sinais de que as seguidas ondas inflacionárias logo se dissiparão,
e decidiu jogar do lado mais seguro. Com isso, dá demonstração clara de firmeza de propósito no tocante ao
cumprimento do objetivo de levar a inflação para a meta e ancorar as expectativas.
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Política fiscal
A encruzilhada dos combustíveis em ano eleitoral
Juliana Damasceno
Antecipada pelas tensões globais com a guerra na Ucrânia, a instabilidade macroeconômica no cenário
brasileiro – já prometida pela corrida eleitoral de 2022 – chegou mais cedo que o esperado. Ainda que a forte
revisão nas expectativas inflacionárias adicione a incerteza das inúmeras ações e reações domésticas e internacionais, o cenário final, no entanto, não é propriamente de choque inflacionário. Afinal, desta vez, a alta dos
preços não ocorre em meio à calmaria. O retorno aos dois dígitos no ano passado deixou claro que a inflação
não é um problema resolvido e que a velha amiga do ajuste fiscal inflacionário não é tão velha assim. Talvez,
justamente por isso, a melhora nos fluxos de receita possa dar o ar da graça mais um ano. Na contramão desse
potencial alívio, ocupam cada vez mais espaço os esforços anti-inflacionários do governo em ano de eleições.
A inflação de combustíveis, foco do debate econômico e político no governo e no Congresso, lança luz
sobre o copo meio vazio da postura ambiental na contramão do mundo. O copo meio cheio, por sua vez, fica a
cargo dos cofres cheios renovados por arrecadação inédita a partir das bases de tributação infladas. Para que
se tenha uma ideia da “ajuda” inflacionária, a arrecadação federal de janeiro deste ano alcançou um recorde
não só para o mês, como para todos os meses do ano. O melhor resultado em 28 anos foi puxado, dentre outros fatores, pelas chamadas receitas administradas por outros órgãos, que atingiram cerca de R$ 18 bilhões
e quase dobraram o valor de janeiro do ano anterior (avanço real de 92,5%). Sensíveis aos royalties sobre a
produção de petróleo e gás, esses recolhimentos são calculados a partir do preço internacional dessas commodities, que se valorizam desde o ano passado. Isso antes mesmo do recente salto nos preços desde o começo
das tensões bélicas, que fizeram o barril de petróleo bater US$ 139 (cotação em 7 de março), seu nível mais
alto desde 2008.
A improvável normalização dessas pressões no curtíssimo prazo prolonga, por sua vez, a estadia inflacionária aqui e lá fora, permitindo uma disseminação mais ampla por toda a economia. Os canais de contaminação
de preços envolvem não só as cadeias produtivas, como também – e, principalmente, no caso do Brasil – o
processo logístico. Por aqui, a enorme dependência do modal rodoviário só não é mais antiquada do que a
parcela de combustíveis fósseis na matriz de transportes. Assim, com a inflação pisando no acelerador, o futuro
promissor da arrecadação do governo não se restringe ao mercado de petróleo.
Longe de ser uma benesse passível de comemoração, a receita extra tende a servir como amortecedor
primário de políticas de expansão fiscal. Até agora, no nível federal, além do corte de 25% na alíquota do IPI, o
governo já zerou as alíquotas de PIS/Cofins sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene de aviação até
o fim de 2022. Juntas, representam um impacto de R$ 24,5 bilhões só até o fim do ano (R$ 6,5 bilhões e R$ 18
bilhões, respectivamente). A aprovação de tais medidas com impactos de centavos na bomba não só carrega
alto custo, como é notadamente insuficiente para frear a alta de preços. Rumores de que a desoneração federal
pode se estender à gasolina via lei complementar não são baixos. Afinal, poucos itens têm impacto tão direto
sobre o bolso do brasileiro como os combustíveis e, não surpreendentemente, outras possibilidades – seja via
subsídio, seja via fundo de estabilização – continuam sendo discutidas com o pano de fundo das eleições se
aproximando. Inclusive, passou a circular com cada vez mais naturalidade a ideia de abrir crédito extraordinário
(aquele que fica de fora do teto de gastos) para viabilizar um subsídio de curto prazo por medida provisória.
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Não são poucas também as fontes de pressão sobre os juros esse ano, desafiando as já baixas projeções
de crescimento econômico. Sem solução estrutural à vista e com a corrida presidencial batendo à porta, a
dificuldade em ancorar as expectativas se traduz em política monetária ainda mais contracionista. No radar
do médio prazo, soma-se à memória inflacionária o risco fiscal de uma economia carente de regras críveis e
com instituições fragilizadas. No curto prazo, novos aumentos nos preços dos combustíveis prometem um
cenário ainda mais instável. Mesmo após o forte reajuste nos preços do diesel e da gasolina no início de
março, estima-se que ainda haja defasagem em relação ao preço no mercado internacional. Além do repasse
parcial, há de se observar que a surpreendente valorização do real neste início de ano pode não durar muito
tempo (principalmente com a alta dos juros americanos), representando um peso extra sobre os preços e,
consequentemente, sobre os juros.
Enquanto polarizamos o debate entre o intervencionismo do controle de preços e o liberalismo da paridade
internacional, continuam esquecidas no canto da sala as pautas estratégicas da autossuficiência, da produtividade e competitividade, da mobilidade, da transição energética etc. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno,
o debate também esquece de priorizar os mais afetados. Começamos pela desoneração – que, diga-se de
passagem, tem o limite da alíquota zero – para, só então, discutirmos subsídios, que podem ser focalizados e
direcionados aos que dele mais precisam.
Começamos pelo menos transparente e mais regressivo, arriscando-nos ao mal uso das receitas infladas
e à piora das expectativas que originalmente buscava-se controlar – algo já no radar no Banco Central. Entre
soluções temporárias, custosas e pouco eficientes, assumimos um impacto fiscal grande para não resolver a urgência da insegurança alimentar que acomete milhões de brasileiros, ao mesmo tempo que viramos de costas
para o planejamento. Certamente, poucas coisas se mostram tão urgentes como reconhecer que eleitoral não
combina com estrutural.

Setor externo
A guerra da Rússia e Ucrânia: o tema da geopolítica
na análise conjuntural do comércio
Lia Valls Pereira
O Brasil não está imune aos efeitos da guerra entre a Rússia e Ucrânia. Diante desse quadro surgem várias
questões. Aqui iremos destacar duas. A primeira se refere aos efeitos sobre a geopolítica do comércio mundial
e a segunda se volta para os efeitos sobre o comércio do Brasil.
Sistemas de pagamentos e modalidades de financiamento impactam diretamente nas correntes de comércio. As sanções financeiras são instrumentos que têm sido utilizados principalmente pelos Estados Unidos em
diversas ocasiões, como em Cuba, Venezuela e Irã, por exemplo. É consensual, entretanto, que as sanções
financeiras impostas à Rússia e acompanhadas por diversos países europeus, como a retirada do país do sistema Swift e das principais instituições financeiras, inclusive bancos estrangeiros e do Fundo Monetário Internacional, são as mais restritivas já implementadas em relação a uma economia que está entre as 20 principais
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do mundo. Essa ação tem levado a um debate sobre o estímulo das sanções no sentido de a China acelerar
a internacionalização da sua moeda e procurar disseminar o uso do seu sistema de pagamento Cips. Como
diversos analistas1 já apontaram, porém, o sistema chinês não consegue disputar com o Swift em termos de
transações globais. Observa-se que, da mesma forma que as sanções comerciais dos Estados Unidos contra
a China aceleraram os programas chineses de fortalecimento das cadeias nacionais e regionais asiáticas, a
estratégia de internacionalização do renmimbi poderá ganhar novo impulso.
Segundo, Adam Posen2, presidente do Peterson Institute for International Economics, o que se observa, portanto, é que a tendência a uma desaceleração da globalização que já vinha ocorrendo, desde final dos anos de
2010, tende a se fortalecer. Fica a dúvida se essa desaceleração levará a uma fragmentação do comércio e das
finanças em situação de tensões ou se é possível uma convivência pacífica nesse mundo multipolar. Não é uma
questão que será resolvida no futuro imediato. Do nosso ponto de visa, o elemento chave para essa resposta
é a forma como as relações bilaterais China e Estados Unidos, seguida da relação China-Grandes Economias
da Europa, irão reagir. Esse já era um tema na agenda internacional e a guerra da Rússia vem colocar a China
num teste quanto à forma de se conduzir num cenário global em que o Ocidente possui mais instrumentos para
exercer seu poder.
É clara a importância da China para o Brasil como parceiro comercial: em 2021 o país respondeu por 31%
das exportações brasileiras. A expansão e diversificação das vendas externas do Brasil requerem um comércio
de caráter multilateral. Ademais, em termos de mecanismos de financiamento e meios de pagamentos, para
além da questão do comércio multilateral, o país deve também diversificar os instrumentos financeiros utilizados no comércio mundial. O acompanhamento das transformações na geopolítica mundial integra as análises
conjunturais do setor externo. A pandemia da COVID-19 levou ao debate sobre as cadeias de suprimentos globais e/ou regionais e opções por políticas protecionistas para estimular as cadeias nacionais. A Guerra RússiaUcrânia coloca como prioridade na agenda internacional econômica um tema que não é novo, mas ganhou
destaque: a globalização financeira e o papel do dólar.
Para o Brasil, os efeitos diretos da guerra sobre o comércio são os choques de oferta associados ao aumento de preços das commodities como o petróleo, trigo, milho e fertilizantes. Os resultados do primeiro bimestre
de 2022 mostram que, mesmo antes do efeito da guerra, o aumento dos preços de importações em 33,9%
sinalizava um possível impacto inflacionário. O desempenho das exportações em termos de volume era positivo, com crescimento de 16,9% na comparação entre os dois primeiros bimestres do ano de 2021 e 2022 (Ver
Gráfico 12). Como a guerra pode impactar esse resultado?

https://valor.globo.com/finanças/noticia/2022/03/02/china-fornece-alternativa-financeira-a -russia-mas-nao-pode substituir-swift.

1

Adam Posen. The End of Globalization? Foreign Affairs.com/articles/world/2022-03-17/end-globalization

2
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Gráfico 12: Variação (%) nos índices dos fluxos comerciais: jan-fev 2021/2022
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

Em termos de mercados de exportações, a participação da Rússia foi de 0,6% e a da Ucrânia de 0,1% em
2021. No entanto, a guerra gera incerteza e tem impacto nas cadeias de distribuição, o que leva a uma possível
queda do comércio mundial. Por outo lado, o Brasil poderá elevar sus exportações de milho, conforme destacado por Nonnenberg e Martins3. O principal desafio no curto prazo, porém, é o papel da Rússia como fornecedora de fertilizantes. Na lista dos principais países de origem das importações brasileiras, a Rússia ocupou o 6º
lugar, com uma participação de 2,6%, e o país respondeu por 23,3% do total dos fertilizantes importados pelo
Brasil, em 2021 (Tabela 3). A prolongação da guerra poderá ter efeitos na produção agrícola e, logo, reduzir um
dos principais setores de exportação do Brasil, a agricultura.
Tabela 3: Participação % dos países nas Importações de fertilizantes do Brasi 2021
Rússia

23,3

Arábia Saudita

3,1

China

13,7

Argélia

2,9

Marrocos

10,5

Alemanha

2,8

Canadá

9,8

Israel

2,6

Estados Unidos

5,7

Nigéria

2,6

Catar

4,6

Egito

1,9

Belarus

3,4

Holanda

1,5

Omã

3,2
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia

A guerra veio reforçar o debate sobre os custos e benefícios de uma economia integrada comercialmente
e financeiramente, já iniciado desde a crise de 2008 e impulsionado com a pandemia da COVID-19. É um tema
que faz parte da conjuntura atual do comércio mundial e estará presente no debate sobre os rumos da política
comercial do Brasil em um ano de eleição.

Ver Carta de Conjuntura IPEA, nº 54, 1º trimestre de 2022.
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Internacional
Efeitos inflacionários da guerra e a
cautela dos bancos centrais
José Júlio Senna
Antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a economia mundial já se defrontava com sério problema inflacionário. Dada a enorme importância do comportamento do sistema econômico dos países mais desenvolvidos para a
evolução da economia global, é sempre relevante dedicar especial atenção ao que ocorre naqueles países.
A esse respeito, pode-se ressaltar o fato de a recuperação econômica das mencionadas nações ter se mostrado especialmente pujante. Poucos analistas e participantes de mercado esperavam recuperação tão rápida
e significativa. Não parece haver dúvida de que grande parte dessa retomada pode ser atribuída à rapidez e à
intensidade com que os formuladores de política econômica dos referidos países reagiram aos extraordinários
choques a que seus países foram submetidos, particularmente no segundo trimestre de 2020.
De modo geral, os impulsos fiscais foram volumosos e envolveram diferentes meios de estimular o emprego
e a atividade econômica. No campo monetário, estímulos prévios foram preservados, ou mesmo acentuados.
Dado o fato de que tais medidas tiveram caráter emergencial, e praticamente se impuseram diante da “parada
súbita” a que a economia mundial fora submetida, era de certo modo natural que os programas governamentais
se afastassem (pelo menos um pouco) de modelos ideais, supostamente mais eficientes. E era compreensível
também que tenham possivelmente passado do ponto, acentuando as pressões inflacionárias mais adiante.
Tomando-se a economia americana como referência, parece claro que a política fiscal já tenha deixado de
ser expansionista. Contudo, o mesmo não pode ser dito a respeito da política monetária. Neste caso, de algum
modo, seja pela predominância de juros reais negativos, seja pelo elevado grau de liquidez disponível, tal política tem contribuído significativamente para a alta de inflação.
A esse fenômeno acrescente-se a influência direta da “inflação da pandemia”, ou seja, da parcela do processo inflacionário associada diretamente com o aparecimento da crise sanitária. Referimo-nos aqui aos gargalos de oferta, derivados dos prejuízos trazidos pelo vírus para os processos de produção e distribuição de bens
físicos, e do desvio de demanda das famílias, de certos serviços para bens em geral.
Pandemia é evento raro. Por conseguinte, a parcela do processo inflacionário dela derivada, possivelmente
a parcela mais importante, também deve ser vista como fenômeno raro. Sendo assim, os bancos centrais não
dispõem de boas referências para estimar o fim do processo, constatação indicativa do alto grau de incerteza
que cerca todo o processo. Diante de incerteza elevada, autoridades monetárias agem com cautela. Eventual
forte aperto monetário objetivando combater a alta de preços poderia prejudicar seriamente a recuperação econômica. Assim têm agido os bancos centrais dos países mais desenvolvidos, em geral, e não apenas o Fed.
Em alguns casos, tal cautela parece ter sido exagerada. Pensando-se no Fed, por exemplo, parece claro
que os ajustes da política monetária deveriam ter começado há um bom tempo. O tapering se estendeu até
março, mês em que se tomou ciência de que a inflação americana chegou a praticamente 8,0% a.a., medida
pelo CPI. Difícil ver sentido nisso.
O Fed e outros bancos centrais seguramente não contavam com o surgimento de nova fonte de pressão sobre os preços. Mas foi exatamente isso o que a invasão da Ucrânia trouxe. Com isso, posições “atrás da curva”,
como se diz em mercado, tornaram-se ainda mais atrás da curva. Como a guerra também eleva as incertezas,
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o Fed (e demais BCs) têm de persistir na cautela - afinal, a guerra pode ser interrompida a qualquer momento,
evento esse que de imediato derrubaria preços internacionais importantes. Essa foi a razão de, em depoimento
recente no Senado americano, o chairman do Fed ter sinalizado (antecipadamente) que proporia alta de apenas
25 pontos da taxa básica de juros, no encontro do Fomc de março.
É possível, porém, que o ritmo de ajuste dos juros seja acelerado para 50 pontos, especialmente nas duas
reuniões do segundo trimestre, ocasião em que a redução do balanço ainda não terá se iniciado.
Na comunicação que se seguiu ao encerramento da reunião de Fomc de 16 deste mês, os dirigentes do
Fed deixaram claro que os ajustes dos juros prosseguirão, tendo a porta ficado aberta para eventual aumento
do ritmo, ao longo da linha acima sugerida.

Em foco IBRE
Mercado de Trabalho responde com aumento de emprego, mas
perda correspondente de rendimento médio, mas composição
perde importância nos movimentos da renda
Daniel Duque
Em 2021, o mercado de trabalho mostrou forte recuperação do emprego, com nível acima do pré pandemia. No entanto, a massa de rendimentos do trabalho, mesmo tendo iniciado trajetória de alta a partir do terceiro
trimestre de 2020, teve duas quedas consecutivas nos últimos dois trimestres de 2021, como mostra o gráfico
abaixo. Assim, o indicador está ainda mais de 8% abaixo do nível do último trimestre de 2019.

Gráfico 13: Massa de rendimentos do trabalho em relação ao nível médio de 2014
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.
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A massa de rendimentos do trabalho pode ser decomposta em três componentes: renda por hora trabalhada, jornada média e número de trabalhadores ocupados (com renda). A multiplicação dessas três componentes
resulta na própria massa. Da mesma forma, a variação desse indicador agregado pode ser aproximadamente
decomposta pela soma das variações dessas mesmas variáveis.

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎/ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎  𝑀é𝑑𝑖𝑎 × 𝑃𝑂
𝑡

𝑡

𝑡

𝑡

∆𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎  ≈  ∆𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎/ℎ𝑜𝑟𝑎+  ∆𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎  𝑀é𝑑𝑖𝑎+  ∆𝑃𝑂

O gráficos abaixo mostram a decomposição da massa de rendimentos do trabalho, tanto trimestralmente
(com ajuste sazonal) quanto anualmente. Evidencia-se comportamento oposto entre a renda por hora trabalhada e o nível de emprego, com a primeira crescendo no início da pandemia, mas caindo rapidamente durante a
recuperação do número de empregados. Já a jornada média, após uma forte queda no segundo trimestre de
2020, se recuperou rapidamente, e hoje está em nível pouco acima do de 2019.

Gráficos 14: Decomposição da Massa de Rendimentos
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Assim, percebe-se que o comportamento do rendimento médio foi determinante para os movimentos da
massa. As flutuações da média de renda podem ser compreendidas como alterações nos grupos de trabalhadores empregados (efeito composição), ou na renda que cada um desses passou a receber (efeito nível).
No entanto, a composição setorial está relativamente próxima do período pré pandemia, apesar de ter mudado fortemente durante a crise sanitária, com maior participação de setores formais. Entre as únicas mudanças, como mostra o gráfico a seguir, serviços formais perderam espaço (-1,4p.p.) para agropecuária informal
(0,6p.p.) e indústria informal (0,5p.p.). Desse modo, observa-se que houve maior participação de setores de
bens, fora da formalidade.
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Gráfico 15: Composição dos Ocupados por setor/formalidade
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Como se vê abaixo, os salários dos trabalhadores da indústria formal e dos serviços formais foram os mais
afetados nos últimos trimestres do ano passado – especialmente o primeiro grupo, cujo rendimento efetivo está
quase 20% abaixo daquele do terceiro trimestre de 2020. Nos serviços informais, a renda também caiu nos últimos trimestres, mas se recuperou em grande parte da forte queda sofrida no início da pandemia.

Gráfico 16: Renda Média por setor/formalidade, mar/16 = 100
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Em termos de escolaridade, a pandemia afetou menos fortemente trabalhadores mais qualificados, mas
a recuperação tem sido mais forte para trabalhadores de menor qualificação. No quarto trimestre de 2021, o
nível de ocupação está cerca de 1,3p.p. abaixo da tendência pré pandemia para adultos com E.S. Completo,
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e 1,1p.p. abaixo para aqueles com E.M. Completo. Apesar de a queda ter sido menor para adultos com maior
qualificação, a recuperação foi mais rápida com trabalhadores com E.F. Incompleto.
Gráfico 17: Nível de Ocupação por escolaridade
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Em termos de rendimento, todos grupos de escolaridade registraram queda persistente ao longo do tempo.
Com o início da pandemia, todas médias salariais caíram fortemente, mas enquanto trabalhadores menos qualificados recuperaram ao menos parcialmente seus rendimentos, aqueles com E.M. completo e E.S. completo
mantiveram quedas salariais.

Gráfico 18: Renda Média por setor/formalidade, dez/15 = 100
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Combinando setor, formalidade e escolaridade, o gráfico a seguir mostra a evolução da renda dos trabalhadores por evolução do efeito nível (aumentos dentro dos grupos), do efeito composição (mudanças de setores e
grupos de escolaridade com diferentes médias) e total. O comportamento desse indicador é mostrado em relação
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ao nível do último trimestre de 2018, evidenciando que, apesar da forte importância da composição ao longo da
pandemia, no último trimestre a renda por esse efeito é praticamente a mesma daquela do final de 2019.
Gráfico 19: Renda Média por efeito nível e composição, dez/18 = 100
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Outra forma de decompor os movimentos de renda é observar as mudanças da margem – ou seja, daqueles
trabalhadores que entram e saem do contingente de ocupados – e do núcleo, ou seja, a evolução dos rendimentos daqueles que já estavam ocupados. Aproveitando o caráter longitudinal da PNAD Contínua, os gráficos
abaixo mostram ambos ao longo dos últimos trimestres em relação aos movimentos interanuais.
Gráfico 20: Rendimentos por margem de entrantes/saintes e variações do núcleo ocupado
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Como se vê, o que responde pela queda da renda é, principalmente, a variação interanual negativa dos trabalhadores que estavam já ocupados nos últimos dois trimestres. Além das reduções recentes, também houve
fortes quedas entre o segundo trimestre de 2020 e o primeiro de 2021.
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Instituição de caráter técnico-científico, educativo e filantrópico, criada em 20 de
dezembro de 1944, como pessoa jurídica de direito privado, tem por finalidade
atuar no âmbito das Ciências Sociais, particularmente Economia e Administração,
bem como contribuir para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.
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Advertência
As manifestações expressas por integrantes dos quadros da
Fundação Getulio Vargas, nas quais constem a sua identificação
como tais, em artigos e entrevistas publicados nos meios de comunicação em geral, representam exclusivamente as opiniões
dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional
da FGV.
Este Boletim foi elaborado com base em estudos internos e
utilizando dados e análises produzidos pelo IBRE e outros de
conhecimento público com informações atualizadas até 18 de
março de 2022. O Boletim é direcionado para clientes e investidores profissionais, não podendo o IBRE ser responsabilizado
por qualquer perda direta ou indiretamente derivada do seu uso
ou do seu conteúdo. Não pode ser reproduzido, distribuído ou
publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins.
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