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Mundo
desacelera,
mas inflação
não dá trégua
Na revisão do World Economic
Outlook de abril, o FMI cortou, de 4,2%
para 3,6%, a projeção para o crescimento
do PIB mundial este ano. O Brasil foi
uma rara exceção, com o Fundo
aumentando, de 0,3% para 0,8%, o
crescimento projetado para este ano

Mundo desacelera,
mas inflação não dá trégua
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos
Na revisão do World Economic Outlook de abril, o FMI cortou, de 4,2% para 3,6%, a projeção para o
crescimento do PIB mundial este ano. A previsão de crescimento caiu em especial na área do euro, de 3,9%
para 2,8%, mas também para os EUA – de 4,0% para 3,7% – o e para a China – de 4,8% para 4,4% – houve
queda nas taxas projetadas. O Brasil foi uma rara exceção, com o Fundo aumentando, de 0,3% para 0,8%,
o crescimento projetado para este ano. Também para 2023, o FMI cortou a projeção de crescimento global,
neste caso em 0,2 pp.
Além do conflito entre Rússia e Ucrânia, a necessidade de aperto monetário para combater a elevada inflação global é um dos motivos apontados para essa revisão, para baixo, das projeções de crescimento. De fato,
a inflação não tem dado trégua, lá fora e aqui.
Nos EUA, a inflação foi de 1,2% em março, após marcar 0,8% em fevereiro. Na comparação anual, a inflação
atingiu 8,5% em março, maior índice desde dezembro de 1981. Pelo menos por lá, o núcleo de inflação, obtido
pela exclusão de alimentação e energia do índice, desacelerou para 0,3% em março, ante 0,5% em fevereiro.
Na área do euro e na Inglaterra, a inflação também segue muito pressionada. Além de alimentos, os preços
dos combustíveis estão subindo forte e consistentemente. Em particular, na área do euro, o índice de preços ao
consumidor passou de 5,9% para 7,5%, no acumulado de 12 meses, e a alta dos preços de energia saltou de
32,0% para 44,7% em março, em relação ao mês anterior.
Ainda não há perspectiva favorável para o recuo nos preços das commodities. Riscos geopolíticos
contribuem para esse cenário e, pelo menos por enquanto, não há perspectiva de cessar-fogo na guerra
da Rússia com a Ucrânia. Com relação ao petróleo, mesmo o governo dos EUA anunciando a liberação
de até 180 milhões de barris da reserva estratégica de óleo nos próximos seis meses, os preços do barril
se mantêm voláteis e elevados. O desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado internacional continua
e deve se agravar a curto prazo, conforme as sanções apertam e o acesso do petróleo russo ao mercado
global fica mais difícil.
A expectativa é que a inflação global siga alta, demandando um aperto monetário que na maioria dos países, na prática, por ora, segue marginal ou apenas na retórica. Nos EUA, como a atividade permanece muito
robusta, com forte pressão salarial, a taxa de juros deve subir mais rapidamente e ficar acima do nível neutro
em 2023. Se subirá o suficiente para controlar o processo inflacionário e trazer a inflação de volta à meta é cedo
para dizer. Já na área do euro, a guerra tem tido efeitos mais negativos sobre a atividade. Mesmo assim, é esperado o encerramento da compra de ativos pelo BCE (Banco Central Europeu) no segundo semestre, e um
possível aumento da taxa de juros, que segue negativa, no final do ano.
Diante desse cenário, como prevê o Fundo, a atividade econômica mundial entra em nova fase, caracterizada
por desaceleração mais intensa, em que pese o efeito expansionista da retração da pandemia. Além da guerra, o
surto de Ômicron na China também contribui para esse processo. É o que mostram os Barômetros Econômicos
A b r i l 2 02 2 | B o l e t i m M a c r o 3

Globais Coincidentes e Antecedentes do FGV IBRE1, que registraram quedas mais intensas em abril. O Barômetro
coincidente situa-se agora abaixo do nível médio histórico de 100 pontos, enquanto o indicador antecedente sinaliza a perspectiva de uma maior desaceleração do crescimento mundial do que a prevista anteriormente.
Em termos setoriais, todos os indicadores coincidentes recuaram em abril. A maior queda vem dos setores
da Indústria e da Construção, que cedem mais de 8,0 pontos na margem, seguidos do Comércio, com queda
de 6,2 pontos. Com o resultado, três dos cinco indicadores setoriais estão agora abaixo do nível médio histórico
de 100 pontos.
Segundo a pesquisa, a desaceleração deve, portanto, continuar nos próximos meses. Em particular na Europa, as expectativas de crescimento foram fortemente revisadas, com o aumento do pessimismo após o início
do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
E, por fim, na China, a pandemia segue preocupando, com as duras medidas restritivas à mobilidade urbana
adotadas em reação ao espalhamento do vírus já impactando a atividade econômica. Os resultados das sondagens setoriais (PMI) de março já mostraram grande impacto negativo no setor de serviços, ainda que com efeito
menos acentuado no setor industrial. Tudo isso também impactou as cadeias logísticas e de produção mundiais,
de forma que a situação atual na região acrescenta um elemento adicional de risco para a inflação global.
Enquanto isso, no Brasil, o IPCA de março registrou alta de 1,62%, acima da mediana das expectativas de
mercado (1,35%). Com esse resultado, o IPCA acumula alta de 11,30% em 12 meses (ante 10,5% em fevereiro).
A leitura do mês apresentou índice de difusão mais elevado e núcleos pressionados. Em abril, pelo menos, haverá um alívio no índice, com o fim da bandeira tarifária de “escassez hídrica” e a adoção da bandeira verde. O
efeito estimado da mudança em abril é de -0,3 pp em abril, segundo o pesquisador do FGV IBRE, André Braz.
Enquanto, no front inflacionário, os resultados estão vindo muito acima do esperado apenas alguns meses
atrás, no front da atividade econômica, por outro lado, mesmo que com volatilidade, os resultados estão em
linha com o esperado. Após um mês de janeiro fraco, fevereiro e março devem compensar o resultado negativo
do início de ano. Em particular, o IAE cresceu 1,2% (MsM) em fevereiro, após recuar 1,1% em janeiro. A política
monetária mais apertada e a inflação mais elevada têm afetado negativamente o crescimento, mas, por outro
lado, o cenário positivo de preços de commodities, os estímulos fiscais e a normalização de algumas atividades
do setor serviços, com o esfriamento da pandemia, são fatores que contribuem positivamente para a demanda
agregada no curto prazo.
Com relação aos estímulos fiscais, não se descartam novas desonerações à frente. No curto prazo, porém, observa-se melhora das contas públicas, devido, principalmente, ao ciclo mais prolongado de preços de commodities
em patamares elevados, além da redução real das despesas, em consequência da elevada inflação.
As perspectivas para o médio prazo, todavia, seguem desfavoráveis. O aumento da taxa Selic levará à deterioração do resultado nominal, elevando a dívida pública à frente. Além disso, é esperado recuo dos preços
de commodities a partir do segundo semestre deste ano, num contexto de baixa credibilidade de regras fiscais
e pressões por mais gastos, devido à inflação elevada e ao calendário eleitoral. Com isso, os riscos fiscais de
médio e longo prazo continuam no radar.
A agenda fiscal para o próximo governo é desafiadora: a redução dos gastos obrigatórios precisa ser enfrentada através de reformas que são muito difíceis de serem conduzidas politicamente. Como destacado no livro

1
Os Barômetros Econômicos Globais são um sistema de indicadores que permite uma análise tempestiva do desenvolvimento econômico
global. Eles representam uma colaboração entre o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique, na Suíça, e a Fundação Getulio Vargas
(FGV). Ver https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2022-04/barometros-globais-kof-fgv_press-release_04_2022_0.pdf.
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do economista Marcos Mendes, “Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil?”, uma sociedade pobre
e dividida, com baixa coesão social, dificulta ainda mais a aprovação das reformas de que o país precisa.
Com essas questões em mente, podemos assim resumir os destaques desta edição do Boletim Macro
FGV IBRE:
 Atividade econômica – página 7: Em fevereiro, os indicadores de atividade de alta frequência mostraram
comportamento heterogêneo. Os serviços apresentaram leve desaceleração, o varejo teve surpresa positiva
e a indústria continua a sofrer com os gargalos de logística. Com isso, nosso cenário de crescimento do PIB
para 2022 se manteve inalterado, em 0,6%, com expansão moderada 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 ter desempenho fraco este ano, que terá ainda contração dos investimentos.
 Expectativas de empresários e consumidores – página 9: Após dois meses caminhando em direções
opostas, confiança empresarial e dos consumidores parecem convergir para uma discreta alta na prévia de
abril, influenciada pelo fim do surto da Ômicron e pela normalização das atividades, ajudando principalmente na recuperação do setor de Serviços. A Indústria de Transformação sinaliza recomposição das perdas
sofridas nos últimos oito meses, mas chama atenção o acúmulo recente de estoques, indo na contramão
da escassez observada em 2021. Já os consumidores, apesar do resultado positivo na margem, ainda se
mostram muito preocupados com a situação financeira das famílias. Em síntese, o ambiente econômico frágil
e a proximidade das eleições desenham um cenário ainda incerto em relação à confiança dos agentes nos
próximos meses.
 Mercado de trabalho – página 12: A PNAD Contínua divulgou sua edição de fevereiro, com taxa de desemprego em 11,2%, cerca de 0,2 ponto percentual abaixo do projetado pelo FGV IBRE. Com ajuste sazonal, a
queda continua ao longo dos trimestres móveis, apesar de se registrar desaceleração. O número de ocupados, em relação a 2019, está maior para a maioria dos setores, com exceção de trabalhadores com carteira
assinada de comércio e outros serviços. No entanto, a massa de rendimentos do trabalho está em nível ainda
próximo do final de 2016, devido a um nível médio de renda puxado negativamente por outros serviços, que
contribuíram com quase 40% do aumento do número de ocupados entre o 4º trimestre de 2020 e de 2021. O
Caged, por sua vez, teve saldo positivo acima do projetado pelo FGV IBRE, de 328 mil (frente à projeção de
250 mil). Para março, projeta-se saldo positivo de 118 mil, o qual, feito o ajuste sazonal, significa a criação de
cerca de 195 mil vagas, ritmo semelhante ao do mês anterior.
 Inflação – página 15: O avanço dos preços dos alimentos tem influenciado fortemente a inflação no curto prazo. No IPA-10, a taxa do grupo alimentação passou de 3,3% para 5,3%, acelerando dois pontos percentuais em
30 dias. Nessa classe de despesa, não faltam exemplos de alta. A farinha de trigo, cujo preço avançou 12,5%
em abril, dado o conflito geopolítico, já influencia os preços dos derivados: biscoitos e bolachas apresentaram
aceleração do ritmo de alta de 0,5% para 3%, e pães e bolos de 0% para 3,6%. A soja e o milho, grãos amplamente usados como ração e que, no ano, já subiram 18,1% e 14%, respectivamente, influenciam outras altas
entre os alimentos: carnes bovinas (de 0,3% para 1,6%), leite industrializado (de 1,2% para 17,1%), carne de
aves (de 2,6% para 16,6%) e óleo de soja (de 3,3% para 9,5%) são alguns desses exemplos.
 Política monetária – página 16: Há fatores que trazem certa esperança de arrefecimento da inflação futura.
Os futuros de commodities, em geral, e de petróleo, em particular, sugerem queda de cotações mais adiante.
O câmbio (na medida em que pouco se altere daqui por diante) e a queda prevista das tarifas de energia
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elétrica também darão boa contribuição. Mas não podemos esquecer: a inflação atual não tem a ver somente
com esses fatores. A lentidão com que têm agido os bancos centrais mais desenvolvidos, a persistência de
vários tipos de choque, a piora significativa das expectativas e ainda o fato de a inflação atual estar fortemente associada a pressões no mercado de trabalho norte-americano tornam provável que a inflação que
importamos continuará pesando. Por tudo isso, qualquer visão otimista com relação ao futuro da inflação e
dos juros precisa ser bem qualificada.
 Política fiscal – página 18: A estatística de carga tributária de 2021 foi divulgada, tendo ficado em 33,9% do
PIB, patamar recorde. Em função do caráter extraordinário da arrecadação, o governo iniciou uma rodada de
desonerações. Argumenta-se que tal aumento de carga não é preponderantemente estrutural, o que requer
cuidado com a natureza e a dimensão das iniciativas tributárias a serem adotadas.
 Setor externo – página 19: Em 2021, os preços de importações subiram menos que os das exportações,
ao passo que a variação do volume importado superou o das exportações. Em 2022, o primeiro trimestre
mostra resultado inverso: os preços de importações subiram mais, 32,8%, que os das exportações (18,2%),
enquanto o volume importado recuou (-4,3%), ao passo que o exportado cresceu 9,5%. O texto mostra o
comportamento dos preços das importações por diferentes óticas e sugere que o efeito do choque externo
sobre a inflação brasileira irá persistir nos próximos meses.
 Internacional – página 22: Nos EUA, as projeções dos membros do Comitê de Política Monetária (FOMC)
não contemplam taxa de juros real superior a 0,5%, que é a taxa considerada neutra; isto é, aquela que não
contrai nem expande a demanda agregada. De acordo com a avaliação do comitê, as expectativas bem
ancoradas e a reversão dos choques inflacionários serão suficientes para trazer a inflação para a meta. Já
na visão de nosso articulista, a taxa terminal será em torno de 4% – e não os 2,8% sugeridos pela previsões
medianas dos membros do FOMC –, levando a pelo menos dois trimestres de crescimento levemente negativo no segundo semestre de 2023 ou entre 2023 e 2024. No entanto, a grande dúvida é se o nível da inércia
inflacionária após a reversão dos choques requererá, para a convergência da inflação para a meta, contração
ainda maior da economia.
 Observatório político – página 23: O Observatório Político, de autoria do pesquisador Octavio Amorim
Neto, tem como título “Mudança Política no Brasil e Turbulência Internacional: Uma Velha História”. O autor destaca que não foram poucas as vezes em que os ventos do mundo sopraram excessivamente para,
pouco depois, a política nacional mudar de maneira radical. Chegamos ao começo da década de 2020 em
um planeta transtornado pela pandemia, por mudanças revolucionárias no mundo do trabalho, por crises
climáticas, pela guerra na Ucrânia, que pode dar cabo da globalização, e pela persistência de poderosas
forças antidemocráticas na América Latina, nos EUA e na Europa, sem falar de China, Índia e Rússia. E a
pergunta que se coloca é “Sobreviverá a democracia no Brasil?“. É provável que sim; no entanto, o resultado dependerá da interação entre fatores domésticos e externos. Se o presidente Bolsonaro for reeleito
este ano e Donald Trump retornar à Casa Branca em 2025, as instituições democráticas do país enfrentarão
um dos seus mais árduos testes.
 Em foco IBRE – página 25: E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria dos pesquisadores Fernando Veloso,
Silvia Matos, Fernando de Holanda Barbosa Filho e Paulo Peruchetti, o tema é “Produtividade do trabalho no
Brasil: uma análise dos resultados setoriais desde meados da década de 1990”.
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Atividade econômica
Primeiro trimestre com crescimento na margem
Silvia Matos, Marina Garrido e Mayara Santiago
Como esperado, fevereiro foi um mês marcado pela recuperação no setor varejista e dos serviços, após a
desaceleração ocorrida em janeiro causada pela variante Ômicron. No entanto, o cenário para a indústria de transformação continua desfavorável, devido à continuidade da desorganização nas cadeias globais de suprimentos.
As perspectivas para os serviços continuam favoráveis no curto prazo, pois o setor ainda tem espaço para
crescer em 2022, em linha com as projeções das últimas edições do Boletim Macro. Como as últimas divulgações
vieram em linha com o esperado pelo FGV IBRE, mantemos a projeção de crescimento do PIB de 0,6% este ano.
Em particular, em fevereiro a indústria de transformação registrou crescimento de 0,6% MsM (-4,9% AsA),
mitigando parte das perdas de janeiro. O setor teve em nove meses apenas dois de alta, 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 meados de 2023, somando-se a isso a guerra na Ucrânia,
que aumenta ainda mais os desafios enfrentados. E, nesse contexto, há desaceleração da demanda, devido à
inflação e ao aperto monetário. A indústria de transformação deve manter tendência de queda até o final do ano.
Em fevereiro, o setor já estava 4,4% abaixo do patamar do mesmo mês de 2021, período anterior aos efeitos
da segunda onda de contaminação, que trouxe, além de impactos sanitários de extrema gravidade, perdas à
indústria de transformação que ainda não havia se recuperado completamente dos efeitos da primeira onda.
Por sua vez, o varejo ampliado superou as expectativas e apresentou crescimento de 2,0% MsM (0,3% AsA)
em fevereiro. Destaque positivo para a venda de veículos que, na margem, quase compensou as perdas sofridas
no mês de janeiro (-6,6% MsM em janeiro e 5,2% MsM em fevereiro). O cenário para o resto do ano é de que o
setor varejista ande de lado, com inflação elevada e aperto monetário em 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 a liberação do FGTS, deve-se observar desaceleração no comércio este ano.
O setor de serviços desacelerou em fevereiro. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, o setor teve queda
de 0,2% MsM (7,4% AsA) em fevereiro. De modo geral, o resultado foi surpresa negativa tanto para o mercado
quanto para o IBRE. No entanto, as revisões na série histórica dificultaram o processo de elaboração das projeções. Esse resultado deve se reverter já em março e os serviços devem registrar crescimento ao longo do ano.
Nosso cenário ainda é de que a recuperação da economia continue pautada pela retomada de alguns setores
de serviços, como os serviços prestados às famílias, que ainda se encontram 14,1% abaixo do patamar prépandemia (fevereiro de 2020). Um dos indícios de que o choque foi de curto prazo é a volta da mobilidade. Para
exemplificar a tendência de recuperação que esta vem apresentado nos últimos tempos, podemos comparar os
resultados de fevereiro dos serviços prestados às famílias ao pior momento observado na segunda onda (março
de 2021). Em fevereiro de 2022, essa atividade se encontrava 58,4% acima do nível de março de 2021.
E, por fim, o IBC-Br referente a fevereiro não foi divulgado pelo Banco Central devido à greve dos funcionários. No entanto, o IAE mostrou um crescimento de 1,2% em relação ao mês anterior, após recuar 1,1% em
janeiro. Com isso, as projeções do FGV IBRE para o IBC indicam estabilidade para fevereiro, após choques negativos no começo de ano ligados às questões sanitárias. Portanto, assim como nos meses anteriores, vemos
o IAE indicando crescimento mais forte.
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Adicionalmente, o resultado do Monitor do PIB do FGV IBRE para o mês de fevereiro mostrou crescimento
na comparação interanual, 1,2% AsA, e, na margem, 0,6% MsM. O resultado está em linha com o cenário de
retomada da economia já antecipado pelo Boletim Macro IBRE.
Os dados de fevereiro não foram de todo 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).
Tabela 1: PIB projeções

Pelo lado da oferta, a indústria deve se contrair no primeiro trimestre (-0,2% TsT e -2,0% AsA), por causa da in-

Atividades

2022.I
(TsT)

2022.I
(AsA)

2022

Consumo das
Famílias

0.2%

1.8%

0.9%

Consumo do
Governo

-1.2%

1.6%

2.5%

de outros serviços e transportes. Essas atividades estão

Investimento

-0.8%

-3.5%

-3.5%

em processo de normalização após grande queda no perí-

Exportação

7.7%

11.4%

3.8%

odo de crise. Além disso, os serviços devem crescer 1,5%

Importação

-0.4%

-3.5%

-1.2%

PIB

0.4%

0.8%

0.6%

Agropecuária

1.1%

-4.6%

1.1%

AsA (1,1% TsT), dado o desempenho ruim da safra de soja

Indústria

-0.2%

-2.0%

-0.7%

no início do ano.

Extrativa

0.7%

3.0%

3.4%

Transformação

0.5%

-6.0%

-3.7%

o consumo deve crescer apenas 0,9%, abaixo do carrego

Eletricidade e
Outros

1.8%

0.4%

0.7%

de 1%. O investimento deve se contrair em 0,8% TsT (-3,5%

Construção Civil

0.1%

8.0%

2.6%

AsA) no primeiro trimestre, após registrar ligeiro crescimen-

Serviços

0.1%

2.2%

1.5%

dústria de transformação, cuja participação chega a mais
de 50% do total do setor.
Ainda pelo lado da oferta, o setor de serviços teve algumas revisões, de -0,4% TsT (1,4% AsA) para 0,1% TsT
(2,2% AsA), tendo como destaques positivos as atividades

em 2022, acima do carrego estatístico de 1,1%.
Por outro lado, revisamos para baixo a previsão para
o setor agropecuário, de 0,5% AsA (3,2% TsT) para -4,6%

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve
crescer 0,2% TsT (1,8% AsA) no primeiro trimestre. No ano,

to no último trimestre de 2021. As exportações devem crescer 7,7% TsT (11,4% AsA), e, com isso, superar as importa-

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.

ções, cujo resultado esperado é de queda de 0,4% TsT (-3,5% AsA) no primeiro trimestre.
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
adicionais sobre a demanda por bens.
O cenário para 2022 é de fraco crescimento, devido aos diversos fatores mencionados anteriormente. Devemos ter 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
Cenário ainda frágil para a recuperação da confiança
Aloisio Campelo, Stefano Pacini e Viviane Seda Bittencourt
Nos últimos dois meses, a confiança empresarial (ICE) e a dos consumidores (ICC) seguiram em direções
opostas. A confiança dos consumidores, que tinha melhorado em fevereiro, voltou a cair em março, em 3,1 pontos, enquanto a confiança empresarial, que vinha em queda por quatro meses consecutivos, subiu 0,7 ponto,
influenciada exclusivamente por uma melhora das perspectivas do setor de Serviços, influenciada pela superação do surto da variante Ômicron da Covid-19.
O cenário econômico continua desafiador para as famílias, principalmente as de baixa renda, que se encontram muito endividadas, sofrendo com a inflação de diversos itens da cesta básica de consumo e enfrentando
dificuldades no mercado de trabalho.
Uma prévia dos resultados de abril, feita com dados até o dia 12 deste mês, sinaliza melhora discreta das
percepções em relação ao momento presente, que parece estar relacionada ao fim do surto da Ômicron e à
consequente normalização das atividades, mas também por expectativas menos pessimistas das empresas
(exceto no Comércio) e consumidores em relação aos próximos meses.

Gráfico 1: Confiança de consumidores e empresários
(Com ajuste sazonal, em pontos)
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Fonte: FGV IBRE.
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As expectativas empresariais ainda ficaram, na prévia, em nível inferior ao do grau de satisfação sobre o
momento atual, o que significa que, apesar do resultado positivo na margem, há dúvidas quanto à continuidade
dessa tendência de melhora nos próximos meses. Do lado dos consumidores, há ainda uma grande distância
entre o ISA e o IE, o que vem ocorrendo desde julho de 2020.

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

Variação no mês
(em ponto)

Variação MM3
(em pontos)

IC

ISA

IE

Diferença entre IE e
ISA (em pontos)

Empresarial

2,5

0,9

94,3

95,3

94,5

-0,8

Consumidor

4,1

1,6

78,9

70,3

85,9

15,6

Fonte: FGV IBRE.

Entre os setores que compõem a confiança empresarial, Serviços e Construção são os que mais influenciam o resultado positivo da prévia. O arrefecimento da pandemia contribui com o setor de Serviços, principalmente os Prestados às Famílias. A Indústria de Transformação inicia uma recomposição das perdas sofridas
nos últimos oito meses, mas chama atenção que o indicador de estoques* indique que, pela primeira vez desde
agosto de 2020, o nível de estoques do setor está acima do normal (ou excessivo). Aparentemente, a tendência
de enfraquecimento da demanda interna nos últimos meses foi mais relevante que os problemas remanescentes de dificuldades de acesso a insumos e matérias primas.

Gráfico 2: Nível de estoques* e demanda na Indústria de Transformação
(Com ajuste sazonal, em pontos)
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*Indicador de estoques invertido = 100 + estoques excessivos –estoques insuficientes. Fonte: FGV IBRE.
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Ao analisarmos de forma desagregada, 13 dos 19 segmentos industriais investigados estão agora com o
nível de estoques acima do normal. Alguns deles, como Outros Segmentos de Transporte (127,8 pontos), Informática e Eletrônicos (123,7), Limpeza e Perfumaria (114,9) e Veículos Automotores (108,8), vêm enfrentando
problemas para escoar seus produtos e, curiosamente, ainda possuem grande parte das empresas reportando
dificuldades de obter matéria prima: 99,6%, 62,5%, 87,8% e 71,7%, respectivamente. Os efeitos da Guerra Rússia-Ucrânia sobre os preços devem estender o período de alta dos juros e isso também pode limitar a demanda
por bens duráveis, tanto na Indústria quanto no Comércio, que tem previsões menos otimistas para os próximos
meses a despeito da injeção de recursos previstas pelo governo nesse primeiro semestre.
Sob a ótica dos consumidores, apesar de a prévia indicar melhora da situação atual e das expectativas,
ambas estão em níveis muito baixos em termos históricos, retratando uma visão pessimista. O novo cenário
externo adiciona dificuldades ao controle da inflação e a situação financeira continua sendo um dos fatores mais
preocupantes para as famílias no momento. A proporção de famílias usando recursos de poupança para quitar
despesas correntes ou endividadas, o que chamamos de Indicador de Estresse Financeiro, subiu 8,5 p.p. na
classe de renda mais baixa em março, para 35%, ficando próxima ao recorde histórico de 36,1%, registrado em
janeiro de 2016.
Em síntese, o ambiente econômico ainda frágil e a proximidade das eleições desenham um cenário incerto
com relação à confiança dos agentes econômicos nos próximos meses.
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Mercado de trabalho
PNADC mostra nova queda do desemprego, com ocupações
em nível superior ao da pré pandemia em diversos setores, com
exceção de comércio e outros serviços com carteira assinada.
Rendimento é negativamente puxado por outros serviços, que
foram principal categoria a recuperar nível de emprego em 2021.
Caged acelera novamente, e tende a manter crescimento
Daniel Duque
O IBGE divulgou a edição de fevereiro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC),
na qual o trimestre móvel da taxa de desemprego fechou em 11,2%, pouco abaixo do projetado pelo FGV IBRE
(11,4%). Em termos dessazonalizados, o percentual caiu de 11,55% para 11,35% entre a edição divulgada e a
anterior. Para março, devido à sazomnalidade associada ao primeiro trimestre, projeta-se que o nível irá crescer
para 11,5%, mas, com ajuste sazonal, isso significa uma nova queda para 11,23%.

Gráfico 3: Taxa de Desemprego 2020-22 (em %)
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Nesse início de 2022, cerca de dois anos após o início da pandemia, a população ocupada (PO) está maior e a
taxa de desocupação está menor do que em relação ao último trimestre de 2019. Considerando a PNAD Contínua
Trimestral, em que é possível separar ocupados por setor e tipo de contratação, vê-se que, em relação ao total de
dois anos antes, a maioria dos setores se encontra hoje com saldo positivo, especialmente trabalhadores por conta própria com CNPJ no setor de serviços (excluindo comércio), cuja diferença de nível entre o quarto tri de 2021 e
de 2019 foi equivalente a quase 1% da PO em sua totalidade naquele ano. As exceções são empregadores, além
de empregados com carteira assinada tanto no comércio quanto em outros serviços, cujo saldo foi negativo.
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Gráfico 4: Saldo da População Ocupada entre 4o Tri de 2019 e 2021 por Setor e
Tipo de Contratação, em relação ao total do primeiro ano

Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

No entanto, apesar de a PO estar em nível superior ao pré pandemia, a massa de rendimentos efetivamente
recebidos de todos os trabalhos, mesmo tendo se estabilizado no último trimestre móvel, ainda se encontra em
nível fortemente inferior ao de 2019 – de fato, encontra-se próxima do final de 2016, antes do início da recuperação pós crise de 2014-16.

Gráfico 5: Massa de Rendimentos Efetivamente Recebidos de Todos os Trabalhos
(R$ bilhões, a preços de fevereiro de 2022)
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O gráfico abaixo mostra a variação do rendimento por setor e tipo de contratação entre o último trimestre
de 2020 e de 2021, assim como a contribuição para o crescimento da PO no mesmo período. Como se vê, trabalhadores por conta própria no setor de indústria e agropecuária, além dos de comércio e de outros serviços,
mostraram crescimento positivo do rendimento, mas com baixa contribuição para o crescimento da PO.

Gráfico 6: Variação da Renda Efetivamente Recebida e Contribuição para o
Crescimento da PO entre o 4o Tri de 2021 e 2020, por Setor e Tipo de Contratação
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

Empregados informais e os com carteira assinada em outros serviços, no entanto, contribuíram cada um
com cerca de 20% do aumento dos ocupados, tendo registrado queda da renda de cerca de 5%. O gráfico
evidencia, portanto, que o fenômeno da queda dos rendimentos ocorre principalmente em serviços (formais e
informais), que ainda não se recuperaram totalmente em relação ao período pré pandemia.
O Caged, por outro lado, mostrou em fevereiro a geração de 328 mil vagas, fortemente acima do projetado pelo FGV IBRE, de 250 mil. Com ajuste sazonal, o saldo foi de cerca de 195 mil. Para março, projeta-se
criação de 118 mil postos de trabalho, o que corresponde ao mesmo nível do mês anterior quando aplicado
ajuste sazonal.
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Gráfico 7: Saldo de Vagas do Caged em 2020-22
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Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: FGV IBRE.

Inflação
Os preços dos alimentos voltam a puxar a
aceleração da expectativa de inflação
André Braz
As pressões inflacionárias seguem muito disseminadas no início do segundo trimestre. O último reajuste
dos preços dos combustíveis, autorizado a partir de 11/03, continua a impulsionar a inflação ao produtor e ao
consumidor em abril.
Com a alta dos preços dos combustíveis, o IPA-10 de abril subiu 2,48% e interrompeu o ciclo de desacelerações da taxa em 12 meses do IGP-10 iniciada em julho de 2021, fazendo-a passar de 14,6% em março para 15,6%
em abril. Diesel e gasolina responderam por aproximadamente 40% do IPA-10 de abril. Apesar da destacada influência na inflação deste mês, mesmo que essa contribuição fosse excluída do índice, ainda assim a variação do IPA
viria acima da apurada no mês passado, mostrando o quão espalhadas estão as pressões inflacionárias.
Afora a pressão dos combustíveis, o avanço dos preços dos alimentos também vem tendo forte influência
na tendência da inflação no curto prazo. Ainda no IPA-10, a taxa do grupo alimentação passou de 3,3% para
5,3%, acelerando 2 pontos percentuais em 30 dias. Nessa classe de despesa não faltam exemplos de alta. A farinha de trigo, cujo preço avançou 12,5% em abril, dado o conflito geopolítico, já influencia os preços dos derivados: biscoitos e bolachas apresentaram alta de 0,5% para 3%, e pães e bolos de 0% para 3,6%. A soja e o milho,
grãos amplamente usados como ração e que, no ano, já subiram 18,1% e 14%, respectivamente, influenciam
outras altas entre os alimentos: carnes bovinas (de 0,3% para 1,6%), leite industrializado (de 1,2% para 17,1%),
carne de aves (de 2,6% para 16,6%) e óleo de soja (de 3,3% para 9,5%) são alguns desses exemplos.
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Seguindo para o IPC, as fontes de pressão inflacionária também não oferecem trégua. O IPC já acumula
alta de 3% em quatro meses, percentual muito próximo da meta para a inflação estabelecida para 2022. Assim
como visto no IPA, a inflação ao consumidor também se destaca pelos aumentos acumulados entre janeiro e
abril de 2022 nos grupos Alimentação (5,5%) e Transportes (3,5%), bem como pelo espalhamento das pressões
inflacionárias entre os preços de bens duráveis e serviços livres.
Os preços administrados também seguirão influenciando a inflação. Os medicamentos, cujo reajuste de até
11% foi autorizado a partir de 01/04, devem ter maior destaque na inflação de abril e maio. Já o planos de saúde,
cujo reajuste pode chegar a 16%, devem influenciar mais a inflação a partir de junho.
Alívio para a inflação ao consumidor virá nos próximos meses, a partir da queda de 12% prevista para energia elétrica em função da bandeira verde (sem cobrança adicional) que passou a vigorar em 16/04. A energia
exerce pressão destacada sobre os custos da indústria e da prestação de serviços. O recuo no preço deve abrir
espaço para queda de 0,6 ponto percentual na inflação, metade desta contribuição em abril e a outra em maio.
A queda dessa despesa contribui para o arrefecimento das pressões inflacionárias. Se as condições hidrológicas forem mais favoráveis este ano, a vigência da bandeira pode se sustentar até o final de 2022, o que muito
contribuirá para ajudar a conter as tensões em torno da inflação.
Apesar da trégua oferecida pela energia, a previsão é de que o IPCA encerre o ano com alta de 7,7%, 2,7
pontos percentuais acima do teto estabelecido para a meta de inflação. O auge da inflação deverá ser alcançado em abril e, a partir de maio, a taxa acumulada em 12 meses deverá iniciar o processo de desaceleração
gradual, fechando o ano em 7,7%. Alimentação no domicílio deve fechar o ano com alta de 13%, seguida por
bens duráveis com alta de 8,2% e serviços com 7,1%.

Política monetária
Sobre a imprevisibilidade da inflação e
das reações de política monetária
José Júlio Senna
Todo processo inflacionário acarreta elevado grau de incerteza, nos mais variados sentidos. Diante de inflação alta, torna-se difícil qualquer exercício de previsão. Talvez seja legítimo dizer que uma das mais marcantes
características do atual processo inflacionário, pelo qual passa a economia mundial, seja o seu altíssimo grau
de imprevisibilidade. Isso equivale a dizer que estamos diante de um fenômeno com características próprias,
normalmente não encontradas em episódios semelhantes.
A razão para isso pode ser compreendida na medida em que consigamos identificar a origem do processo.
De modo geral, a inflação alta do momento deriva de três fatores fundamentais. O primeiro é a forte expansão
monetária a que recorreram os bancos centrais a partir dos primeiros meses de 2020. Salvo poucas exceções,
tal expansão ainda não foi contida, em especial nos países mais avançados, e pode ser vista tanto sob a ótica
dos juros reais, que se encontram em território negativo, quanto sob o prisma da liquidez, super farta a partir
dos QEs praticados pelos principais bancos centrais do planeta, de que resulta grande volume de reservas
bancárias disponíveis no sistema.
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O segundo fator tem a ver com as restrições de oferta recentemente surgidas, tanto nos mercados de produto, quanto nos mercados de trabalho. As dificuldades enfrentadas pelo sistema produtivo e de distribuição
de bens, inclusive no tocante ao comércio marítimo internacional, trouxeram escassez de um sem-número de
matérias-primas e bens intermediários e finais. No mercado de trabalho, a escassez tem a ver com certa retração da oferta, não parecendo absurdo argumentar que possamos estar diante de algum tipo de mudança
estrutural relacionada com a disposição para o trabalho.
O terceiro fator refere-se ao desvio de demanda das famílias, que, em toda parte, reduziram sua absorção
de determinados serviços, passando a consumir maiores volumes de bens físicos, especialmente duráveis. Tal
desvio, em parte alimentado pelos estímulos monetários (e também fiscais) a que nos referimos, tem mantido
firmes as pressões sobre os preços.
Tudo isso teve a ver com a pandemia, razão pela qual temos chamado todo o processo de “inflação da pandemia”, agravado agora pelos efeitos da invasão da Ucrânia. Dado que a pandemia é fenômeno raro, conclui-se que
o atual processo inflacionário também pode ser visto como raro. Inexiste referência em que se mirar para prever a
evolução do crescimento dos preços. Justamente por isso, tanto os banqueiros centrais, quanto agentes econômicos provados, têm errado feio em seus esforços para entender os desdobramentos do processo inflacionário.
Em discurso recente (“The return of Inflation”), Agustin Carstens, gerente-geral do Bank for International Settlements (BIS), ilustra esse fenômeno para as mais diversas regiões do planeta. O fenômeno é global. No caso
do Brasil, uma boa ilustração tem a ver com os erros de previsão da pesquisa Focus. No caso de estimativas da
inflação mensal, com um mês de defasagem para a data da divulgação dos números do IBGE, os analistas pesquisados subestimaram a inflação mensal em praticamente todas as ocasiões, com desvio médio de 0,3%, desde
agosto de 2020. No período de 20 meses, na maior parte deles (11 em 20), o erro foi superior a 30 pontos base.
As incertezas relacionadas à extensão dos desdobramentos dos fenômenos econômicos relacionados com
a pandemia, a lentidão com que têm atuado os banqueiros centrais dos países mais desenvolvidos, a própria
defasagem natural da política monetária no caso dos que têm agido mais rápido, tudo isso agravado pelas
incertezas decorrentes da guerra na Ucrânia, tornam arriscadas quaisquer tentativas de prever até onde vão as
taxas de inflação e, consequentemente, até onde vão as taxas básicas de juros.
No Brasil, por ocasião do último Copom, o Banco Central optou por sinalizar sua expectativa de que o atual
ciclo de alta da taxa Selic seria concluído na reunião do mês de maio, quando o BC provavelmente elevará a
taxa em mais 100 pontos. Num certo sentido, isso equivale a dizer que o ritmo de alta da inflação está próximo
de experimentar reversão, ou seja, próximo do pico.
Em pouco tempo ficou claro que o ciclo de alta da Selic terá prosseguimento, envolvendo pelo menos mais
uma alta em junho. A inflação de março surpreendeu? Sem dúvida, mas essa tem sido a tônica de todo esse
processo, desde o seu começo.
Há fatores que trazem certa esperança de arrefecimento da inflação futura. Os mercados futuros de commodities, em geral, e de petróleo, em particular, sugerem queda de cotações mais adiante. O comportamento
do câmbio também ajudará, na medida em que pouco se altere daqui para a frente. A queda prevista das tarifas
de energia elétrica também dará boa contribuição.
Mas não podemos esquecer: a inflação atual não tem a ver somente com esses fatores. Em parte em razão
da lentidão com que têm agido os bancos centrais mais desenvolvidos, em outra parte pela persistência de
vários tipos de choque e piora significativa das expectativas, e finalmente também pelo fato de a inflação atual
estar fortemente associada a pressões no mercado de trabalho norte-americano, é provável que a inflação que
importamos continuará pesando. Por tudo isso, qualquer visão otimista com relação ao futuro da inflação e dos
juros precisa ser bem qualificada.
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Política fiscal
A surpresa de arrecadação requer cuidado
Manoel Pires
A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou uma estimativa da carga tributária de 33,9% do PIB, a maior da
série histórica. O aumento é expressivo, em relação a 2020, quando a carga foi de 31,5% do PIB. O pico anterior
ocorreu em 2008, quando a carga havia atingido 33,5% do PIB. O indicador envolve um certo paradoxo: a carga
tributária atingiu um valor recorde sem que tenha ocorrido mudança relevante na legislação tributária.
O aumento da carga tributária, nesses termos, indica que uma parcela maior da produção foi destinada para
o pagamento de impostos. Em outras palavras, a produção do país se deslocou para os itens que possuem tributação mais elevada, tais como bens industriais, combustíveis e commodities que normalmente se expandem
durante recuperações cíclicas. Também houve reversão dos diferimentos de impostos que reduziram a base de
comparação em 2020 e que voltaram a ser pagos em 2021.
Independente das justificativas técnicas, o fato é que o aumento da arrecadação governamental traz reflexos para a discussão da política econômica e a principal delas é o que fazer com o recurso inesperado. O que
assistimos, no presente momento, tem paralelo com 2010-11 quando a recuperação elevou a arrecadação e o
governo iniciou uma política de desonerações tributárias.
O Governo iniciou um processo de redução de carga tributária, reduzindo impostos sobre combustíveis e
o IPI. Estuda reajustar a faixa de isenção do Imposto de Renda. O Congresso Nacional pretende ampliar a faixa
de enquadramento do Simples.
Quanto desse aumento de arrecadação pode ser considerado permanente? Para responder essa questão,
estimei, junto com Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, dois especialistas na área, o aumento estrutural de arrecadação do governo federal.
Após vários ajustes contábeis para excluir eventos atípicos e o efeito do ciclo econômico, chegamos a um
valor próximo a R$ 80 bilhões de ganho estrutural de arrecadação em 2021. Parece muito, mas a verdade é
que a arrecadação estrutural de 2021 ainda é inferior aos níveis observados antes da crise de 2015. O gráfico,
a seguir, apresenta nossa estimativa de arrecadação estrutural desde 2010.
O movimento na arrecadação estrutural observado em 2021 também foi verificado no biênio 2010-11, quando foi interpretado como um sinal de que o governo tinha recursos suficientes para reduzir a carga tributária,
com a diferença de que a situação fiscal daquela época era mais confortável.
Logo depois a carga voltou a cair, refletindo, além das desonerações implementadas, a normalização dos
preços relativos da economia. Comparativamente, o movimento atual foi amplificado porque as mudanças
ocorridas em decorrência da pandemia foram ainda mais expressivas e resultaram, inclusive, na aceleração
da inflação.
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Gráfico 8: Estimativa de arrecadação estrutural desde 2010
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Fonte: Pires, M., Gobetti, S. e Orair, R. “Espaço fiscal e reforma tributária: uma breve análise”.

O diagnóstico e as decisões adotadas atualmente parecem seguir um caminho similar aos daquela época.
A recuperação cíclica já se encerrou e, à medida que os preços relativos se normalizem, poderemos observar
uma acomodação da arrecadação estrutural em patamar mais baixo. Dessa forma, é prudente ter muito cuidado
com as decisões de política econômica que serão adotadas com esse diagnóstico. Naquela época, isso era
novo, agora não.

Setor externo
O aumento nos preços de importações.
Lia Valls Pereira
Na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e 2020, os preços das exportações aumentaram em 12,7%
e o das importações recuaram em 3,1%. Em termos de volume, as importações cresceram 8,5% e as exportações,
2,3%. O ano de 2021 fechou seguindo esse mesmo comportamento, com a variação dos preços das exportações
(29,3%) acima da variação dos preços importados (13,1%) e com a variação do volume importado (21,9%) acima
do exportado (3,2%). As variações se referem à comparação entre os resultados de 2020 e 2021.
No ano de 2022, o primeiro trimestre mostra um resultado inverso ao de igual período de 2021 (Gráfico 9).
A variação dos preços de importações 32,8% superou a das exportações (18,2%) e o volume importado recuou
(-4,3%), enquanto o exportado cresceu 9,5%.
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Gráfico 9: Variação (%) nos índices dos fluxos comerciais: jan-mar. 2021/2022
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

Após o choque inicial provocado pela COVID-19 em 2020, a economia brasileira começou a se recuperar, apesar da persistência da pandemia. O aumento no volume importado em 2021 partiu de uma base retraída em 2020.
Em 2022, a última projeção do crescimento do PIB brasileiro foi de 0,6%, o que explica a menor demanda por
importações. Adicionalmente, a desvalorização do real durante 2021 começou a se reverter a partir de fevereiro.
No caso dos preços, os choques de oferta causados pela pandemia da COVID-19 e mais a guerra entre a
Rússia e a Ucrânia estão levando a um aumento da taxa de inflação mundial. No setor externo brasileiro, esses
choques se fazem presentes, principalmente nas importações, embora os preços das exportações também
registrem aumentos de dois dígitos. Podemos analisar essa afirmação a partir de diversas perspectivas.
Os preços de importações de commodities aumentaram 53,1% e das não commodities, 30,8%, na comparação dos primeiros trimestres de 2021 e 2022. Nesse mesmo período, os preços exportados cresceram 18,4%
e 17,3% para as commodities e as não commodities, respectivamente. Destacamos o comportamento do grupo
de petróleo e derivados, no qual o aumento do preço importado foi de 71,1% acima do registrado para as exportações 53,0% (Gráfico 10).

Gráfico 10: Variação (%) dos indicadores das exportações e importações de
petróleo e derivados: jan-mar. 2021/2022
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.
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Por setor de atividade, a indústria extrativa registrou os maiores aumento nos preços importados, na comparação dos primeiros trimestres do ano, 109,6%, e no volume importado, 28,7% (Gráfico 11). Os três principais
produtos importados foram gás natural, petróleo bruto e carvão, e explicaram 95% das importações do setor. No
caso do aumento do volume exportado, a liderança ficou no setor de agropecuária, 29,2%, enquanto as vendas
da indústria extrativa se retraíram com a queda no volume exportado de minério de ferro.
O que esperar para os próximos meses? Os rumos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia dominam o cenário
internacional. É muito provável que os preços continuem crescendo em relação a 2021, mas por quanto tempo
ainda vão continuar numa trajetória ascendente é difícil de prever. A redução da taxa de inflação não virá de
choques positivos do setor externo.

Gráfico 11: Variação (%) dos índices de volume e preços por tipo de indústria jan-mar. 2021/2022
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

O Gráfico 12 mostra a decomposição das importações de bens intermediários (BI), em que o aumento de
preços dos BI da agropecuária foi de 123,3%, enquanto para os BI da indústria a variação foi de 32%. Chama
atenção que os volumes importados recuaram para todos os bens intermediários, o que sinaliza queda no nível
de atividade. Para os bens de capital, a variação foi positiva para a agropecuária e negativa para a indústria.
Nesse quadro, o aumento das compras de bens de capital pela agropecuária é o único sinal positivo em relação
à expectativas favoráveis para o investimento.
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Gráfico 12: Variação % das importações de bens intermediários e de
bens de capital da indústria e da agropecuária
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

Internacional
O cenário do Fed é muito improvável
Samuel Pessoa
Em meados de março passado, o banco central americano, Federal Reserve (Fed), decidiu elevar a taxa
básica de juros em 0,25 ponto percentual, do intervalo de 0 até 0,25% para o intervalo de 0,25% até 0,5%.
Nessa reunião do Comitê de Política Monetária – FOMC na sigla em inglês – houve a divulgação (que ocorre
a cada três reuniões) do cenário dos membros do comitê.
A mediana das previsões indica que a inflação convergirá para a meta de 2% ao ano em 2024 (de fato ficará um
pouco acima, em torno de 2,3%), com juros subindo até 2,8% em 2024 e convergindo, em seguida, para 2,4%.
Ou seja, em todo o cenário da mediana das projeções dos membros do Comitê a taxa de juros real nunca será superior a 0,5%, que é a taxa considerada neutra, isto é, aquela que não contrai nem expande a demanda agregada.
Como é possível que a inflação de fevereiro, medida pelo núcleo (por exclusão) do deflator implícito do
consumo – indicador que o Fed emprega para operacionalizar seu regime de metas de inflação – vá cair dos
atuais 5,4% para 2% sem que haja nenhuma contração monetária pelo caminho?
A aposta do Fed, que sustenta seu cenário de pouso suave, é que a reversão dos diversos choques fará
com que a inflação, inclusive a medida pelo núcleo por exclusão, caia naturalmente. Como o mercado de trabalho está muito apertado e provavelmente já opera a pleno emprego, a visão é de que a queda da inflação por
gravidade e a elevação dos juros para 0,5% real serão suficientes para estabilizar a economia crescendo no seu
potencial, com pleno emprego e inflação na meta.
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A guerra da Ucrânia é mais um choque de uma lista impensável: choque agrícola com o encarecimento
das carnes em função da gripe suína africana que eliminou 40% do rebanho suíno chinês em 2019; elevação
da demanda mundial por ração animal, em função da reconstituição do rebanho suíno chinês em 2020 em modernas granjas; elevação da demanda por matérias primas metálicas, chips, energia e congestionamento das
infraestruturas ligadas ao comércio internacional, em razão do excesso de demanda por bens que resultou da
recuperação em ‘V’ da economia mundial a partir do terceiro trimestre de 2020; e agora a guerra.
Os três anos de choques seguidos lembram a década de 1970. É fato que hoje, diferentemente daquele
período, os bancos centrais mundo afora têm os protocolos para enfrentar situações como essas.
O fundamento do cenário de pouso suave é que as expectativas bem ancoradas, em função da confiança
que as pessoas têm nos BCs e seus protocolos, e a reversão dos choques serão suficientes para trazer a inflação para a meta.
Não considero esse cenário possível. Ele tem como premissa que, após a reversão dos choques, não haverá nenhuma inércia inflacionária. Meu cenário para a taxa básica de juros americana, Fed Funds (FF), é que,
na próxima reunião, em 3 e 4 de maio, já ocorra aceleração da elevação por reunião da taxa, de 0,25 pp para
0,5 pp. A taxa terminal será em torno de 4%, e não os 2,8% que sugerem as previsões da mediana do FOMC.
E, para trazer a inflação para a meta, teremos por dois trimestres, pelo menos, crescimento levemente negativo
– provavelmente no segundo semestre de 2023 ou na passagem de 2023 para 2024.
A grande dúvida que tenho hoje é se o nível da inércia após a reversão dos choques requererá, para a convergência da inflação para a meta, contração ainda maior da economia. Este, me parece, é o risco para nosso
cenário de desaceleração com crescimento negativo por uns dois trimestres.

Observatório político
Mudança Política no Brasil e Turbulência
Internacional: Uma Velha História
Octavio Amorim Neto – Professor da FGV EBAPE
“Sopra demais o vento... Para eu poder descansar... Sopra um vento excessivo... Tenho medo de pensar”.
Assim exarava sua angústia Fernando Pessoa. Este poema bem retrata o estado de ânimo dos brasileiros neste
desconcertante ano de 2022. Afinal, a pandemia ainda está aí, há uma guerra na Europa, há inflação no Brasil,
uma profunda crise social é visível a cada esquina nas grandes cidades do país, e a eleição presidencial de
outubro será duríssima. 2023 promete ser extremamente difícil para quem for eleito.
Vento, ventos. “O Brasil e os Ventos do Mundo” é o belo e sugestivo título das memórias do ex-chanceler
Luiz Felipe Lampreia. De fato, não foram poucas as vezes em que os ventos do mundo sopraram excessivamente para, pouco depois, a política nacional mudar de maneira radical.
Senão, vejamos. Sete anos após o fim das Guerras Napoleônicas e do Congresso de Viena, o Brasil se tornou independente. Com a invasão de Portugal pelas tropas francesas em 1807, a família real portuguesa foge
para o Rio de Janeiro, dando início à saga que desaguaria no nosso Sete de Setembro há exatos 200 anos.
Um ano após a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, tivemos a Revolução de 1930. A gigante crise
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financeira originada nos Estados Unidos foi a gota d’água no processo de degeneração da Primeira República,
iniciado em 1921.
Em 1937, tivemos o golpe que instaurou o Estado Novo. Na segunda metade da década de 1930, a iminência de uma nova guerra mundial acabou causando grande impacto político no Brasil, sobretudo no meio militar.
Segundo o historiador Frank McCann, “[...] a política de defesa produziu a ditadura chamada Estado Novo”2.
Em 1945, Getúlio Vargas é apeado do poder por um golpe militar logo após a participação do Brasil na
Segunda Guerra, lutando ombro a ombro com o exército dos EUA. Logo em seguida, inicia-se a primeira experiência democrática do país com a República de 46.
A intensificação da Guerra Fria na América Latina – pelas mãos da Revolução Cubana em 1959 e da Crise
dos Mísseis, também em Cuba, em 1963 – atingiu-nos com força, contribuindo para a radicalização ideológica
que está na raiz do golpe de 1964, ao qual se seguiu o mais longo regime militar latino-americano.
Por sua vez, o regime militar se encerra na primeira metade da década de 1980 passo a passo com o esmaecimento da Guerra Fria e no rastro da crise da dívida do Terceiro Mundo, iniciada em 1982, a qual acertou
o Brasil em cheio.
Findo o regime militar, começa nosso segundo regime democrático em 1985, regime em que nos encontramos até hoje. Todavia, na sequência do Brexit no Reino Unido e da eleição de Donald Trump nos EUA – ambos
eventos ocorridos em 2016 e intimamente ligados à ascensão da extrema-direita populista no mundo desenvolvido –, o Brasil, dois anos depois, alça, à presidência da República, Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército,
político de extrema-direita e defensor de ditaduras.
Ao longo do seu mandato, Bolsonaro ameaçou usar as Forças Armadas para submeter o STF e o Poder
Legislativo. O auge dessas gravíssimas ameaças seu deu em 10/08/2021, quando ocorreu, por determinação
do Presidente, um desfile de blindados em Brasília, dia em que a Câmara dos Deputados votou e rechaçou a
proposta política máxima do bolsonarismo, o restabelecimento do voto impresso. Ou seja, sob Bolsonaro, o
regime permaneceu, a duras penas, democrático, mas a vida política do país foi degradada.
Aparentemente, a única mudança de regime que não se deu num contexto de turbulência internacional foi
a implantação da República em 1889 por meio de um golpe militar.
É, pois, com esse complicado currículo que chegamos ao começo da década de 2020, num planeta transtornado pela pandemia, por mudanças revolucionárias no mundo do trabalho, por crises climáticas, por uma
guerra na Ucrânia que pode dar cabo da globalização, e pela persistência de poderosas forças antidemocráticas na América Latina, EUA e Europa, sem falar de China, Índia e Rússia. “Sopra um vento excessivo”.
Sobreviverá a democracia no Brasil? É provável que sim, o que será, de uma perspectiva macro-histórica,
um sinal raro de resiliência institucional no contexto de um mundo conturbado. Ao fim e ao cabo, o resultado
dependerá da interação entre fatores domésticos e externos. Se Bolsonaro for reeleito este ano e Donald Trump
retornar à Casa Branca em 2025, as instituições democráticas do país enfrentarão um dos seus mais árduos
testes. “Tenho medo de pensar”, diria o poeta.
Este artigo expressa a opinião do autor, não representando necessariamente a opinião institucional da FGV.

2
Ver Frank D. McCann, Brazil and the United States During World War II and Its Aftermath: Negotiating Alliance and Balancing Giants (Cham:
Palgrave Macmillan, 2018), p. 61.
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Em foco IBRE
Produtividade do trabalho no Brasil: uma análise dos resultados
setoriais desde meados da década de 1990
Fernando Veloso, Silvia Matos, Fernando de Holanda Barbosa Filho e Paulo Peruchetti
Com o fim do bônus demográfico, a única forma de aumentar a renda per capita e gerar crescimento sustentável no Brasil nas próximas décadas será por meio da elevação da produtividade do trabalho. Por isso,
discussões sobre o tema de produtividade ganham cada vez mais importância.
Diante da relevância do tema e com o objetivo de contribuir ainda mais para a discussão, o FGV IBRE
lançou o site do Observatório da Produtividade Regis Bonelli, reunindo uma ampla base de dados sobre
produtividade para a economia brasileira, além de estudos e análises, a fim de fornecer informações para uma
maior compreensão do tema e contribuir para a formulação de políticas públicas que possam aumentar a produtividade e impulsionar o crescimento econômico do país.3
Em geral, a literatura de produtividade utiliza a população ocupada como medida do fator trabalho. No entanto, isso não leva em consideração a tendência observada em diversos países, inclusive no Brasil, de redução
da jornada de trabalho. Em consequência, o crescimento do fator trabalho pode estar sendo superestimado
quando se usa o número de pessoas empregadas, o que, por sua vez, resulta em cálculo subestimado do aumento da produtividade. Diante desse contexto, os resultados apresentados neste texto utilizarão como medida
do fator trabalho o total de horas trabalhadas na economia.4
O Gráfico 13 mostra a evolução da produtividade por hora trabalhada no Brasil para o agregado da economia e os três grandes setores (agropecuária, indústria e serviços) desde meados da década de 1990.5

3
O site, disponível no endereço https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade, foi lançado no dia 4 de dezembro de 2019 no I Seminário de
Produtividade e Reformas.

As medidas de produtividade utilizadas neste artigo foram construídas dividindo-se o Valor Adicionado obtido das Contas Nacionais pelo total
de horas trabalhadas em todas as ocupações, obtido da PNAD e da PNAD Contínua. Em particular, na Pnad Contínua o IBGE disponibiliza
duas medidas de horas trabalhadas. São elas: horas habitualmente trabalhadas e horas efetivamente trabalhadas. Desde 2012, consideramos a variável de horas efetivamente trabalhadas, que podem incluir reduções por motivo de doença, feriado, falta voluntária, atraso ou por
outra razão, bem como aumentos por conta de pico de produção e compensação de horas não trabalhadas em outro período, como sendo
a informação a ser considerada como medida do fator trabalho. No entanto, na PNAD anual não são disponibilizadas informações para horas
efetivamente trabalhadas. Diante disso, para os anos anteriores a 2012, retropolamos a série de horas efetivamente trabalhadas, com base na
variação das horas habitualmente trabalhadas, visto que historicamente não há grandes diferenças entre o crescimento de ambas as medidas
de horas trabalhadas. Para mais detalhes, acesse a nota de construção dos indicadores de horas trabalhadas e pessoal ocupado no link a
seguir: https://ibre.fgv.br/sites/ibre.fgv.br/files/arquivos/u65/nota_de_construcao_dos_dados_de_emprego_e_horas_trabalhadas_-_final.pdf

4

5
No Observatório da Produtividade Regis Bonelli disponibilizamos todas as séries setoriais de produtividade tanto por hora trabalhada
quanto por pessoal ocupado.
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Gráfico 13: Evolução da produtividade por hora trabalhada para o agregado da
economia e para os três grandes setores (agropecuária, indústria e serviços)
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Fonte: Elaboração do Observatório da Produtividade Regis Bonelli com base nos dados
das Contas Nacionais, Pnad e Pnad Contínua.

O único setor que apresentou crescimento robusto desde 1995 foi a agropecuária. Entre 1995 e 2021, o
crescimento médio da produtividade por hora trabalhada desse setor foi de 5,6% a.a. (Tabela 3). Ao longo do
período analisado, o maior crescimento da produtividade da agropecuária ocorreu em 2007-2014 (7,5% a.a.).
Analisando seu comportamento durante a pandemia, podemos observar que, após crescimento de 6,1% em
2020, houve queda de 9,5% na produtividade por hora trabalhada desse setor em 2021.
Como veremos adiante, essa queda na produtividade da agropecuária em 2021 também ocorreu em vários
outros setores da economia, sugerindo, assim, que os ganhos obtidos em 2020 foram temporários, sendo revertidos em 2021.6
O desempenho da produtividade da indústria desde meados da década de 1990 foi muito negativo, com
queda de 0,2% ao ano entre 1995 e 2021, passando de R$ 38,8 para R$ 36,6 por hora trabalhada. Os dados
mostram que, entre 1995 e 2003, houve redução de 2,1% ao ano na produtividade da indústria. Nota-se, ainda,
no período da recessão 2014-16 mais os anos até 2019 (2014-19), um baixo crescimento da produtividade da
indústria (0,8% a.a.), inferior ao observado no período 2003-2007 (1,1% a.a.), porém acima do observado entre
2007-2014 (0,2% a.a.). Já no ano de 2021, após elevação expressiva de 11,7% em 2020, houve forte queda de
9,4% na produtividade desse setor.
A produtividade do setor de serviços, que concentra cerca de 70% das horas trabalhadas e 73% do Valor
Adicionado, também tem apresentado fraco desempenho. O baixo crescimento desde 1995, de cerca de 0,4% ao

6
Desde o início da pandemia temos publicado vários artigos no Observatório da Produtividade Regis Bonelli analisando a evolução da
produtividade do trabalho durante a pandemia. Em particular, temos ressaltado o caráter temporário dos ganhos de produtividade obtidos
em 2020, em decorrência principalmente da mudança de composição que o mercado de trabalho brasileiro vem sofrendo ao longo dos
últimos trimestres. Para mais detalhes, acesse o último relatório de produtividade trimestral contendo toda a análise sobre os indicadores
de produtividade ao longo dos últimos trimestres. O artigo está disponível no link a seguir: https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade/
artigos/categorias/relatoriosnotas-tecnicas
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ano, fez com que a produtividade por hora trabalhada crescesse pouco ao longo de todo o período, passando de
R$ 33,5 em 1995 para cerca de R$ 37,0 em 2021. Em particular, houve queda de 0,5% ao ano na produtividade dos
serviços entre 1995 e 2003. Após um período de expansão de 2003 a 2014, a produtividade do setor de serviços
apresentou forte queda, de 1,2% a.a., entre 2014 e 2019. Assim como no caso da indústria, também houve elevação expressiva da produtividade dos serviços em 2020 (13,6%), seguida de forte queda de 8% em 2021.
O crescimento modesto da produtividade dos serviços contribuiu para o baixo crescimento da produtividade
agregada, de apenas 0,9% a.a. entre 1995 e 2021. Nos períodos 2003-2007 e 2007-2014, a produtividade agregada teve seu melhor desempenho, com crescimento de 2,6% a.a. e 1,7% a.a., respectivamente, coincidindo com o
período de maior crescimento da produtividade do setor de serviços. No período mais recente, nota-se uma queda
de 0,3% a.a. entre 2014 e 2019, que abrange o período de recessão e o da lenta recuperação da economia. Após
elevação de 12,1%, em 2020, houve queda de 8,3% na produtividade por hora trabalhada agregada em 2021.

Tabela 3: Crescimento médio anual da produtividade por hora trabalhada
dos principais setores da economia – Brasil
Períodos Selecionados7

Período

1995-2003

2003-2007

2007-2014

2014-2019

2020

2021

1995-2021

Agropecuária

6,0%

6,7%

7,5%

4,5%

6,1%

-9,5%

5,6%

Indústria

-2,1%

1,1%

0,2%

0,8%

11,7%

-9,4%

-0,2%

Indústria de Transformação

-3,1%

0,8%

0,3%

0,3%

8,9%

-7,8%

-0,7%

Construção

-2,5%

1,7%

0,3%

-2,2%

11,8%

-9,9%

-0,8%

Serviços

-0,5%

1,8%

1,2%

-1,2%

13,6%

-8,0%

0,4%

Comércio

-2,7%

3,5%

2,0%

-1,4%

14,1%

-6,6%

0,2%

Transporte

-1,2%

1,7%

0,8%

-3,7%

8,4%

-1,4%

-0,4%

Outros Serviços

-0,7%

1,3%

0,5%

-1,6%

11,2%

-7,2%

-0,1%

Agregada

0,1%

2,6%

1,7%

-0,3%

12,1%

-8,3%

0,9%

Fonte: Elaboração do Observatório da Produtividade Regis Bonelli com base nos dados
das Contas Nacionais, Pnad e Pnad Contínua.

Esses resultados mostram que, por trás do baixo crescimento da produtividade agregada brasileira desde
1995, existe grande heterogeneidade na trajetória da produtividade do trabalho nos diferentes setores da economia. Diante disso, analisar de forma desagregada os setores da indústria e dos serviços nos ajuda a entender
melhor a dinâmica da produtividade média nesses setores.
O Gráfico 14 apresenta os dados de produtividade por hora trabalhada na indústria de transformação e na
construção civil, que são os dois subsetores da indústria que mais empregam trabalhadores e que mais concentram horas trabalhadas.8

Na Tabela 3, o primeiro ano de cada período refere-se ao ano-base da análise.

7

A indústria de transformação e a construção civil concentraram em 2021 quase 94% das horas alocadas no total da indústria, sendo 58%
destinadas à indústria de transformação e 36% à construção civil.
8
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Gráfico 14: Evolução da produtividade por hora trabalhada para os principais setores da indústria
(indústria de transformação e construção civil) – Brasil: 1995 até 2021
Em R$ de 2019
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Fonte: Elaboração do Observatório da Produtividade Regis Bonelli com base nos dados
das Contas Nacionais, Pnad e da Pnad Contínua.

O desempenho negativo da indústria de transformação e da construção civil explica a queda da produtividade da indústria agregada ao longo do período analisado. Entre 1995 e 2021, a produtividade da indústria
de transformação recuou cerca de 0,7% a.a., enquanto a produtividade da construção civil diminuiu 0,8% a.a.
(Tabela 3). Entre 1995 e 2003, a produtividade da indústria de transformação recuou pouco mais de 3% a.a. e a
da construção civil teve queda de 2,5% a.a.. No período 2014-19, o subsetor da indústria que teve pior desempenho foi a construção civil, que apresentou queda de produtividade de 2,2% a.a.. Na indústria de transformação,
no entanto, houve ligeiro avanço de 0,3% a.a.. Além disso, vale notar que, tanto no caso da indústria de transformação quanto no caso da construção civil, houve elevação expressiva da produtividade em 2020, seguida
de queda em 2021.
O Gráfico 15 mostra o fraco desempenho das principais atividades que compõem o setor de serviços (transporte, comércio e outros serviços) que, por concentrarem a maior parte da mão de obra, acabam por influenciar
negativamente a produtividade média do setor.9

9
Comércio, transporte e outros serviços concentraram em 2021 cerca de 78% das horas trabalhadas no setor de serviços, sendo 29% destinadas ao comércio, 8% ao transporte e 41% aos outros serviços.
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Gráfico 15: Evolução da produtividade por hora trabalhada para os principais subsetores do setor de
serviços (comércio, transporte e outros serviços) – Brasil: 1995 até 2021
Em R$ de 2019
35
30
25
20

10

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

15

Comércio

Transporte

Outros Serviços

Fonte: Elaboração do Observatório da Produtividade Regis Bonelli com base nos dados das
Contas Nacionais, Pnad e da Pnad Contínua.

O Gráfico 15 e a Tabela 3 mostram que a produtividade do setor de transporte e de outros serviços apresentaram taxas negativas de crescimento entre 1995 e 2021. Enquanto no setor de transporte a queda foi de 0,4%
a.a., no de outros serviços o recuo foi de 0,1% a.a. Já no comércio a produtividade por hora trabalhada avançou
0,2% a.a. ao longo desse período.
Após um período de crescimento modesto entre 2003 e 2014, a produtividade por hora trabalhada nos subsetores dos serviços sofreu com os efeitos da recessão iniciada em meados de 2014, que afetou de forma muito
negativa a produtividade dessas atividades. Os setores de transporte e outros serviços apresentaram quedas
mais acentuadas, de 3,7% e 1,6% a.a., respectivamente, entre 2014 e 2019. No mesmo período, a produtividade
do comércio caiu 1,4% a.a.. Nesses três subsetores, assim como no caso dos subsetores da indústria, houve
expressivo aumento da produtividade em 2020, seguido de forte queda em 2021.
Por fim, é importante destacarmos dois pontos. O primeiro deles é o fato de que o baixo crescimento da
produtividade agregada desde 1995 está relacionado principalmente ao desempenho do setor de serviços,
que concentra cerca de 70% das horas trabalhadas no país e tem apresentado taxas negativas de crescimento,
principalmente no período 2014-19 .
O segundo aspecto relevante diz respeito ao fato de que o comportamento da produtividade desde 2020
precisa ser interpretado com bastante cautela, já que pode ter refletido a profunda mudança no mercado de trabalho decorrente da pandemia, que afetou principalmente trabalhadores de baixa produtividade, especialmente
os informais e os de baixa escolaridade.10

10
Em particular, enquanto que no emprego informal houve redução de 12,6% em 2020 e crescimento de 8,9% em 2021, no emprego formal
houve queda de 4,1% em 2020 e elevação de 2,3% em 2021. Além disso, as ocupações de baixa escolaridade foram particularmente afetadas, com redução, no ano de 2020, de 18,2% e 13,9% no emprego de pessoas sem instrução e com ensino fundamental incompleto, e
pessoas com ensino fundamental completo e ensino médio incompleto, respectivamente. Por outro lado, houve em 2020 um aumento de
5,0% no emprego de pessoas com ensino superior completo. Já no ano de 2021 houve um crescimento de 3,3% e 9,1% no emprego de
pessoas sem instrução e com ensino fundamental incompleto, e pessoas com ensino fundamental completo e ensino médio incompleto e
alta de 4,0% no emprego das pessoas com ensino superior completo.
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Além disso, como temos discutido regularmente no site do Observatório da Produtividade Regis Bonelli,
a pandemia afetou fortemente a composição setorial da economia brasileira. Como mostra o Gráfico 16, os
setores menos produtivos da economia, como outros serviços (que inclui serviços prestados às famílias e serviços domésticos, dentre outras atividades), transporte e construção tiveram, em 2020, maior queda de valor
adicionado em comparação com setores de maior produtividade, como intermediação financeira, serviços de
informação e serviços imobiliários. Essas mudanças na composição do emprego e dos setores da economia
tenderam a elevar a produtividade média da economia em 2020.
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Gráfico 16: Relação entre crescimento do valor adicionado e o
nível da produtividade do trabalho – Brasil
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Fonte: Elaboração do Observatório da Produtividade Regis Bonelli com base nos dados das
Contas Nacionais e da Pnad Contínua.

No entanto, chama atenção no Gráfico 4 a mudança neste padrão que ocorreu em 2021. Em particular, notase que os setores menos produtivos, que haviam tido fortes quedas no valor adicionado em 2020, apresentaram
crescimento expressivo em 2021. Isto sugere que a mudança na composição setorial, que contribuiu para o crescimento da produtividade em 2020, foi revertida em 2021, resultando em queda da produtividade no ano passado.
Além disso, a recuperação do mercado de trabalho tem ocorrido principalmente por meio de ocupações
informais, bem como pela volta dos trabalhadores menos escolarizados, que são em média menos produtivos.
Isto também tem contribuído para que ocorra uma volta ao padrão de baixo crescimento da produtividade observado no período anterior à pandemia.
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