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Cenário à frente promete  
ser desafiador, aqui e lá fora 

Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos

Quatro forças principais têm moldado o desempenho da economia este ano e vão continuar a fazê-lo em 
2023: as políticas monetária e fiscal, a geopolítica e a normalização das condições sanitárias, aí incluída a 
decisão das famílias sobre o que fazer com a poupança acumulada na fase de isolamento social. O sentido 
e a intensidade dessas forças, porém, devem mudar bastante deste para o próximo ano, gerando resultados 
igualmente diferentes. 

O primeiro semestre de 2022 foi bem mais favorável para a atividade econômica no Brasil do que o espe-
rado alguns meses atrás. Estimamos que, no segundo trimestre, o PIB tenha crescido 1% ante o primeiro; ou 
seja, foi possível manter, em termos agregados, o mesmo ritmo de expansão dos primeiros três meses do ano. 
O grande destaque, pelo lado da oferta, tem sido o crescimento robusto do setor de serviços, e, pelo lado da 
demanda, o consumo das famílias. De acordo com o Monitor do PIB, em torno de 85% do crescimento intera-
nual do consumo das famílias pode ser explicado pela alta no consumo de serviços. Esse resultado em parte 
reflete o elevado peso dos serviços na cesta de consumo das famílias brasileiras, mas também o impacto da 
normalização das atividades com a contenção da pandemia.

A reabertura da economia, com a normalização de diversas atividades de serviços, que são presenciais e, 
portanto, mais intensivas em trabalho, responde não só por parcela significativa do bom desempenho do PIB 
no período, mas também pelas surpresas positivas observadas no mercado de trabalho. Em contrapartida, e 
apesar do aumento, na margem, da massa salarial real, observa-se que a demanda por bens desacelerou, com 
impactos negativos sobre o varejo e a indústria. 

E o que podemos esperar para o segundo semestre deste ano e para 2023?
Em que pese a atividade ter surpreendido para melhor na primeira metade do ano, não há como não recear 

que os próximos semestres venham a ser um período muito desafiador para o consumo das famílias e a econo-
mia em geral. Estímulos fiscais e reduções temporárias de preços de energia e de outros preços administrados 
devem ajudar neste segundo semestre, mas perderão força, ou inverterão o sinal, em 2023. Os efeitos contra-
cionistas da política monetária se tornarão cada vez mais fortes, mesmo que o BCB comece a reduzir a Selic 
ainda em 2023, como aposta o mercado. A desaceleração da economia mundial, por sua vez, deve impactar ne-
gativamente os preços das commodities, ainda que não a ponto de esses retornarem ao patamar pré-pandemia.  
E o efeito da normalização das condições sanitárias deve perder significância, exceto, talvez, na China. 

De fato, se observa que já está em curso um processo de desaceleração da atividade econômica. É o que 
mostram os indicadores de confiança setorial e do consumidor do FGV IBRE. Com relação ao comércio, a ten-
dência continua a ser de retração, sendo que também esperamos contração do varejo ampliado neste terceiro 
trimestre. Com relação aos serviços, mesmo que julho ainda tenha sido favorável ao setor, a prévia da Sonda-
gem para agosto já aponta contração no mês.
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Outro setor que tem sido destaque, a construção civil, com expansão de quase 9% no primeiro semestre, 
em relação ao mesmo período do ano passado, também tem mostrado perda de fôlego. Esse setor foi muito 
beneficiado pelos estímulos adotados durante a pandemia, encerrando o segundo trimestre de 2022 cerca de 
11% acima do nível observado no último trimestre de 2019, antes da pandemia. Um resultado muito superior 
ao desempenho do PIB, cujo crescimento na mesma comparação é estimado em 2,8%. Não obstante, a son-
dagem da construção referente a julho já mostrou recuo das expectativas para os próximos meses, ainda que 
a percepção referente à atividade corrente tenha continuado favorável, refletindo o bom ciclo de negócios dos 
últimos dois anos. 

E o investimento, que no segundo trimestre conseguiu compensar as perdas dos primeiros três meses de 
2022, deve recuar no ano. Isso em função, além do aperto monetário, de toda a incerteza na economia, que 
continua em patamar historicamente alto. O calendário eleitoral, em conjunto com a incerteza política, vai pre-
judicar o investimento neste segundo semestre, contribuindo para o baixo crescimento econômico do período. 
Em julho, o indicador de incerteza política voltou a subir, como também o fez o indicador referente à incerteza da 
política fiscal. Os estudos mostram que o aumento da incerteza afeta mais o investimento, quando comparado 
ao impacto no consumo privado e no PIB agregado. Esse resultado é consistente com o fato de que decisões 
de investimento usualmente apresentam maior grau de irreversibilidade e, tipicamente, são mais afetadas pelas 
expectativas. Também é consistente com a maior flutuação do investimento ao longo do ciclo econômico.1

Nesse sentido, cremos que há pouco espaço para otimismo sobre o desempenho do investimento em 
2023, em que pese a trajetória ascendente da taxa de investimento ao longo dos últimos anos, que, a preços 
correntes, atingiu 19,2% em 2021, ante 15,5% em 2019, refletindo um aumento real de 16,5% nesse período. 
Em parte essa alta refletiu alguns fatores bem específicos e temporários, dentre os quais cabem destacar: a 
internalização das plataformas de exploração e produção de petróleo, o aumento do preço relativo do inves-
timento em relação ao PIB, e uma concentração dos investimentos em setores beneficiados pelo aumento 
de preços de commodities, assim como pela taxa real de juros muito baixa, como a agricultura, a energia e 
a construção civil.2

Com relação ao cenário externo, o quadro também é desafiador. É o que mostram os Barômetros Econô-
micos Globais Coincidente e Antecedente do FGV IBRE.3 Os Barômetros Globais voltaram a cair em agosto, 
sinalizando expressiva desaceleração do crescimento mundial no trimestre. O Barômetro Coincidente recua 
pelo sétimo mês consecutivo, enquanto o Barômetro Antecedente volta a cair, depois de registrar estabilidade 
em julho. Os resultados refletem uma perspectiva pessimista também para o crescimento econômico global 
nos próximos meses. Entre os indicadores setoriais coincidentes, a queda foi disseminada em todos os setores, 
com destaque negativo para  a construção, com queda de 4,0 pontos, atingindo o menor patamar entre todos 
os setores (71,5 pontos). Com esse resultado, todos os indicadores se afastam ainda mais da média histórica 
de 100 pontos.

Em particular, na América Latina, após vários países registrarem um bom desempenho da atividade eco-
nômica, como no caso do Brasil, a expectativa não é auspiciosa para 2023. A política monetária mais restritiva, 

1Ver “Incerteza e atividade econômica”.  Estudo Especial nº 65/2019. Banco Central do Brasil em  
https://www.bcb.gov.br/conteudo/relatorioinflacao/EstudosEspeciais/EE065_Incerteza_e_atividade_economica.pdf
2Ver https://blogdoibre.fgv.br/posts/investimento-em-alta-no-brasil-mas-nem-tudo-que-reluz-e-ouro.
3Os Barômetros Econômicos Globais são um sistema de indicadores que permite análise tempestiva do desenvolvimento econômico glo-
bal. Eles representam 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/2022-08/barometros-globais-kof-fgv_press-release_08_2022_1.pdf.
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somada a um cenário global mais adverso, com redução nos preços de commodities, levará a desaceleração 
mais acentuada do crescimento em 2023. Os países da América Latina estão passando por um ciclo econômico 
com certa sincronia. Na região, além dos fatores mencionados acima, riscos políticos também desempenham 
papel importante, com destaque para os casos do Chile e da Colômbia.

No Brasil, algumas das novas políticas de estímulo fiscal deste ano provavelmente se tornarão permanen-
tes, tornando ainda mais difícil manter a dívida pública em trajetória sustentável. O desmonte do arcabouço 
fiscal, em um contexto de juros reais mais elevados, aqui e lá fora, e em meio às pressões por manter ou até 
ampliar os gastos públicos, torna o cenário fiscal para 2023 ainda mais nebuloso por aqui. O mais provável é 
termos uma contração do PIB: assim, mantemos a previsão de -0,3% para o ano que vem.

Com essas questões em mente, podemos assim resumir os destaques desta edição do Boletim Macro 
FGV IBRE:

Atividade econômica –  � página 7: Em junho, os indicadores de alta frequência mostraram resultado positivo 
pelo lado dos serviços, mas desaceleração no varejo e na indústria. Os serviços surpreenderam positiva-
mente, fechando o trimestre com crescimento forte, similar àquele visto no começo do ano. Com isso, nosso 
cenário de crescimento do PIB para o segundo trimestre foi revisado de 0,8% para 1,0%, relativamente ao 
primeiro trimestre. Avaliamos que ainda há espaço para recuperação adicional de algumas atividades dos 
serviços. Porém, em contrapartida, o lado da demanda indica que, apesar de esperarmos um segundo tri-
mestre forte para o consumo das famílias, a atividade deve ser fraca no fechamento do ano, além de haver 
contração dos investimentos no agregado de 2022. Algumas medidas aprovadas no Congresso contratam 
crescimento do PIB de 1,7% para 2022, mas, como elas serão temporárias, 2023 deve registrar queda de 
0,3%, em parte pela base de comparação mais favorável deste ano.

Expectativas de empresários e consumidores –  � página 9: Os índices de confiança do FGV IBRE iniciaram 
o segundo semestre com tendências distintas. Os resultados prévios de agosto mostram avanço da confian-
ça do consumidor e tendência indefinida para a confiança empresarial. A aproximação do período eleitoral 
pode impactar negativamente a retomada da confiança. Para o médio e longo prazo, ainda é preciso cautela, 
porque, mesmo com resultados mais favoráveis, a taxa de desemprego e a inflação continuam muito acima 
do ideal, e o cenário para a virada de ano é de desaceleração da economia.

Mercado de trabalho –  � página 12: A PNAD Contínua divulgou sua edição de junho, com taxa de desempre-
go em 9,3%, em linha com o projetado pelo FGV IBRE. Com ajuste sazonal, há queda do desemprego de 
9,6% para 9,2%. Mais do que o novo recuo no desemprego, porém, o que mais contribuiu para o aumento 
da massa de rendimentos do trabalho foi a significativa alta do rendimento por hora trabalhada nesse último 
período. O Caged, por sua vez, teve saldo positivo, também em linha com o projetado pelo FGV IBRE, de 278 
mil (frente à projeção de 240 mil). Para julho, projeta-se saldo de 250 mil, o que, com ajuste sazonal, significa 
a criação de cerca de 233 mil vagas.

Inflação –  � página 15: O IPCA de julho registrou queda de 0,68%. Apesar de intenso, esse movimento não 
foi provocado por recuo generalizado nos preços de bens e serviços, mas sim pela redução do ICMS da 
energia elétrica e da gasolina. O índice mostra que os demais itens componentes do IPCA sustentariam alta 
de 0,7% no indicador, número muito acima do apurado em julho. Para agosto, a previsão é de nova queda 
no IPCA, de 0,3%. Afora a redução do ICMS, a Petrobras vem promovendo reduções nos preços da gasolina 
que contribuirão para que a inflação se mantenha por mais um mês em terreno negativo. A redução do preço 
do petróleo, assim como de outras commodities agrícolas e minerais, reflete os temores de desaceleração da 
economia mundial. Se esse movimento chegar ao IPCA, a desaceleração dos preços ao consumidor poderá 
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ir além da sustentada pela redução dos preços dos energéticos. Por essa razão, a tendência é que o IPCA 
siga apresentando desaceleração na taxa interanual até dezembro, e possa fechar o ano abaixo de 7%.  

Política monetária –  � página 16: Sob o critério de média móvel trimestral, anualizada, a inflação de preços 
livres caiu para 12,5% na última leitura do IPCA, de 14,4% no mês anterior. E a taxa de crescimento da média 
dos cinco núcleos acompanhados mais de perto pelo BC caiu para 10,9%, de 12,8% no mês anterior. Isso 
sugere que o comportamento baixista de preços importantes, mesmo que obtido por caminhos tortuosos, 
como o representado pela aprovação de uma descabida mudança constitucional, acaba influenciando a 
trajetória da inflação como um todo, pelo menos por certo tempo. E sugere também ser viável manter a Selic 
estável por algum tempo, embora já se saiba que, a esse respeito, as projeções oficiais de inflação terão mais 
peso nas decisões do BC. 

Política fiscal –  � página 17: Nas últimas semanas, a ideia do waiver fiscal tem ganhado força e se tornado 
uma solução de curto prazo cada vez mais palpável para o dilema fiscal. Essa solução não é nova. O cheque 
de 2023 pode totalizar R$ 430 bilhões (4,2% do PIB), considerando alterações na regra do teto, perdas de 
arrecadação, custos financeiros e riscos. É uma conta com a qual, naturalmente, tenta-se tomar ciência da 
situação a ser enfrentada, para tomar decisões mais acertadas. Na medida em que o cheque só faz aumentar 
de tamanho, o waiver fiscal se torna a solução de curto prazo mais provável. Se esse for o caminho a ser 
seguido, é importante que se chegue a um bom acordo político, porque o cenário de juros e inflação ainda 
requer muito cuidado. 

Setor externo –  � página 18: Ao reconhecer que o valor das importações será bem mais elevado do que o an-
teriormente previsto, o Ministério da Economia reduziu sua projeção de saldo comercial em 2022. Esse mo-
vimento não teve paralelo no caso da metodologia utilizada pelo Banco Central, o que resulta em estimativa 
de saldo comercial pela autoridade monetária que soa excessiva. Esperamos forte redução dessa projeção 
adiante, implicando convergência ao nosso cenário de déficit na conta corrente de -0,8% do PIB em 2022.     

Internacional  � – página 22: Após a frustração com o desempenho da economia chinesa no 2º trimestre de 
2022, os primeiros sinais do 3º trimestre também foram pouco encorajadores. A economia chinesa passa 
por um momento delicado. Revisamos a projeção de crescimento do país em 2022 para +3,4%, mesmo com 
importantes estímulos governamentais já em curso.

Observatório Político �  – página 26: O Observatório Político, de autoria do pesquisador Octavio Amorim Neto, 
tem como título “A Defesa da Democracia e as Relações Brasil-EUA”. As políticas domésticas do Brasil e a 
dos Estados Unidos mudaram muito na última década. As relações diplomáticas entre os dois países não 
passaram ilesas a essas mudanças. Se Bolsonaro for reeleito e o Partido Republicano passar a ter maioria no 
Congresso dos EUA, a partir das eleições legislativas de novembro de 2022, será difícil evitar o aumento das 
tensões entre Biden e Bolsonaro. A harmonia entre eles parece impossível, mas a ruptura é improvável. Afinal 
de contas, Washington teme mais a ascensão da China na América Latina do que o colapso da democracia 
no Brasil. Já vimos filme parecido antes.

Em foco IBRE –  � página 28: E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria do pesquisador Daniel Duque, o tema é 
“Emprego cresce, mas taxa de participação continua abaixo do pré-pandemia, influenciada por transferência 
de renda”.
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Atividade econômica
 Heterogeneidade entre setores no segundo trimestre

Silvia Matos, Marina Garrido e Mayara Santiago

Considerando os indicadores de alta frequência para o segundo trimestre de 2022, é possível notar que o 
ritmo de crescimento diverge entre os setores. Serviços continuaram a retomada cíclica e os setores industrial 
e varejista tiveram desaceleração. Em particular, em junho a indústria de transformação registrou contração de 
0,3% MsM (0,1% AsA). Apesar de, no segundo trimestre, o segmento ter crescido 1,2% TsT (0,4% AsA), não 
vemos sinais de retomada da indústria ainda em 2022. Com estoques de bens duráveis baixos, com exceção 
de veículos, e produção prevista baixa, os gargalos associados à falta de insumos para a indústria continuam 
presentes, sendo o tempo de entrega o fator limitante mais citado nas pesquisas realizadas pelas sondagens do 
FGV IBRE. Dessa forma, a indústria de transformação deve terminar o ano ainda em patamar negativo. 

Por outro lado, o varejo ampliado apresentou queda de 2,3% MsM (-3,1% AsA) em junho. O cenário para 
o resto do ano é de que o setor varejista ande de lado e termine 2022 com leve contração, devido à inflação 
elevada e ao aperto monetário em contexto de forte endividamento das famílias – apesar de, no segundo se-
mestre, terem sido aprovados auxílios que impactam positivamente a massa de rendimentos das famílias. Os 
destaques negativos para o mês de junho foram móveis e eletrodomésticos, materiais de construção e veículos, 
que caíram 14,7% MsM, 11,4% MsM e 7,1% MsM, respectivamente, o que pode indicar também problemas de 
oferta para o setor de bens de consumo duráveis.

No caso do setor de serviços, houve surpresa positiva entre os analistas de mercado em junho: a expecta-
tiva era de crescimento em torno de 6,0% AsA e o resultado foi de 6,3% AsA (0,7% MsM). Os serviços devem 
ser o motor do crescimento de 2022, devido à retomada cíclica. O setor cresceu 1,1% no segundo trimestre, se 
comparado com o primeiro trimestre de 2022 (8,2% AsA). O destaque positivo foi de serviços prestados às famí-
lias, que ainda se encontram 6,1% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020); no segundo trimestre, 
a categoria registrou crescimento de 6,8% TsT (42,0% AsA). Para exemplificar a tendência de recuperação que 
os serviços prestados às famílias vêm apresentando nos últimos tempos, podemos comparar os resultados de 
junho ao pior momento observado na segunda onda (março de 2021). Em junho de 2022, essa atividade se 
encontrava 72,2 % acima do nível de março de 2021. 

E, por fim, o IBC de junho mostrou crescimento de 0,7% em relação ao mês anterior, e de 3,1% se compara-
do com junho de 2021. Assim, o segundo trimestre terminou com crescimento de 0,6% TsT (3,0% AsA), se com-
parado com o primeiro trimestre de 2022, indicando leve diminuição no ritmo de expansão, embora valha a pena 
destacar a heterogeneidade no crescimento da atividade no segundo trimestre. O resultado está em linha com o 
cenário de retomada da economia já antecipado pelo Boletim Macro IBRE, e mostra uma recuperação similar a 
observada no início do ano. O monitor do PIB do FGV IBRE aponta para a mesma direção com um crescimento 
de 0,1% em junho se comparado a maio de 2022 e um crescimento de 2,7% em termos interanuais. O trimestre 
fechado do monitor do FGV IBRE também está em linha com os valores do IBC, 1,1% TsT (3,0% AsA).

Nosso cenário é de um ritmo de crescimento no segundo trimestre do PIB similar ao do primeiro trimes-
tre, dada a revisão moderada causada pela surpresa no setor de serviços. Ainda temos muitas incertezas na 
economia, sejam elas internas ou externas. Apesar disso, temos também algumas surpresas positivas no setor 
de serviços: revisamos a projeção para o segundo trimestre. Nossa expectativa de crescimento no segundo 



8  B o l e t i m M a c r o  |  A g o s to  202 2

trimestre saiu de 0,8% TsT (2,7% AsA) para 1,0% TsT (2,9% AsA), a partir da perspectiva de retomada do setor 
de serviços em 2022, com recuo da indústria de transformação e do comércio (ver Tabela 1).

Pelo lado da oferta, a indústria deve ter tido crescimento moderado no segundo trimestre (0,9% TsT e 0,3% 
AsA), em linha com o resultado da indústria de transfor-
mação, que deve ter ficado estagnada no mesmo período. 
Sua participação chega a mais de 50% do total do setor.

Ainda pelo lado da oferta, o setor de serviços no se-
gundo trimestre teve revisão em relação ao último Boletim 
Macro, de 0,2% TsT (3,1% AsA) para 0,6% TsT (3,8% AsA), 
tendo desempenho levemente negativo apenas na ativida-
de de transportes na comparação dos dados com ajuste 
sazonal, depois do forte crescimento no primeiro trimestre. 
Apesar disso, essas atividades devem crescer muito aci-
ma do PIB este ano, devido à normalização da economia. 
Transportes, conjuntamente com outros serviços, explica, 
em grande medida, o bom desempenho do setor de servi-
ços como um todo, que deverá encerrar o ano com cresci-
mento de 2,6%, acima do PIB agregado. 

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve 
ter crescido no segundo trimestre 2,0% TsT (4,5% AsA). 
Esse desempenho forte se deve em parte ao adiantamen-
to do décimo-terceiro salário e à liberação dos saques do 
FGTS.  Além disso, o investimento ainda deve ter sofrido 
queda no segundo trimestre, porém menos acentuada do 
que a registrada no trimestre anterior, -0,9% TsT. O investi-
mento deve se contrair 3,5% em 2022.

O setor externo não deve ter mais contribuído positivamente com o PIB no segundo trimestre. As exporta-
ções devem ter recuado 0,6% TsT (-2,7% AsA), ao mesmo tempo em que as importações devem ter tido resulta-
do superior: esperamos crescimento de 7,2% TsT (-1,7% AsA) no segundo trimestre. E, por fim, o consumo do 
governo deve ter crescido 0,1% na margem.

O cenário de crescimento para 2022 se manteve em 1,7%, dado o contexto de injeção de liquidez na eco-
nomia promovida pelo governo. Essas medidas aprovadas pelo governo têm caráter temporário, e, por isso, em 
2023 deve haver queda do PIB de 0,3%. Devemos ter continuação das tendências do final de 2021 este ano, 
com a indústria ainda sofrendo com o atraso na normalização das cadeias de suprimentos. Já pelo lado da de-
manda, com a alta dos juros e as incertezas eleitorais, o investimento deve se contrair no ano, junto com forte 
retomada de serviços em detrimento dos bens. Em 2022, com a demanda doméstica crescendo menos que em 
2021, a demanda externa ganhou protagonismo no início do ano e deve contribuir positivamente para o PIB.

Tabela 1: PIB projeções

Atividades
2022.II 

(TsT)
2022.II 
(AsA)

2022

Consumo das 
Famílias

2.0% 4.5% 2.4%

Consumo do 
Governo

0.1% 2.0% 1.8%

Investimento 3.1% -0.9% -3.5%

Exportação -0.6% -2.7% 4.9%

Importação 7.2% -1.7% -4.2%

PIB 1.0% 2.9% 1.7%

Agropecuária 2.5% 1.0% 0.0%

Indústria 0.9% 0.3% 0.5%

Extrativa -0.6% -7.5% 0.2%

Transformação 1.4% 0.0% -1.3%

Eletricidade e 
Outros

1.2% 8.0% 4.5%

Construção Civil 1.8% 8.5% 4.9%

Serviços 0.6% 3.8% 2.6%

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.
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Expectativas de empresários e consumidores
Confiança do Consumidor sinaliza melhora, mas Empresarial tem 

tendência indefinida no terceiro trimestre 

Rodolpho Tobler e Viviane Seda Bittencourt

Os índices de confiança do FGV IBRE iniciaram o segundo semestre com tendências distintas. Após quatro 
altas consecutivas, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) registrou queda em julho, disseminada entre os 
setores, à exceção de Serviços. Já na prévia de agosto, realizada com dados até o dia 12 e divulgada exclusiva-
mente neste Boletim, o setor de Serviços recua e os demais setores registram alta. Pelo lado dos consumidores, 
houve alta discreta em julho, seguida de uma nova alta na prévia de agosto. Apesar da boa notícia, o ICC conti-
nua bem abaixo do nível neutro de 100 pontos. Os resultados mais favoráveis deste mês parecem ter influência 
das medidas de liberação de recursos pelo governo, como forma de estimular a economia, além dos primeiros 
sinais de redução da inflação. 

Gráfico 1: Índices de Confiança Empresarial e dos Consumidores

(Com ajuste sazonal, em pontos – Em vermelho os dados prévios de junho)
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Fonte: FGV IBRE.

Pelo lado dos consumidores, apesar da melhora sugerida pela prévia, ainda é preciso cautela. Primeiro, 
porque o ICC ainda se encontra abaixo do nível pré-pandemia e com dificuldades de retomar níveis mais confor-
táveis. Outro ponto importante é que o resultado positivo de julho e (possivelmente) agosto tem sido alavancado 
pela melhora das expectativas, enquanto a percepção sobre o momento presente ainda mostra resistência em 
um patamar mais abaixo. Essa melhora das expectativas pode ter relação com a evolução favorável do mercado 
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de trabalho nos últimos meses e com os primeiros sinais de redução da inflação, ainda que o cenário para a 
economia seja de desaceleração no quarto trimestre.

Em quesito extraordinário aplicado em julho, os consumidores foram consultados a respeito de suas mo-
tivações para as respostas ao quesito sobre a situação atual da economia em sua cidade. O resultado da per-
gunta regular é ainda muito desfavorável: o percentual de pessoas afirmando que a situação é ruim ou muito 
ruim é de 77,5%, enquanto os que afirmam estar muito boa ou boa, é de apenas 5,1%. Os que responderam 
que a situação era ruim ou muito ruim indicaram qual o principal fator para essa avaliação. Os três principais 
fatores, em todas as faixas de renda, foram: falta de confiança na política econômica, inflação e mercado de 
trabalho, mostrando que, mesmo com as melhoras recentes, esses fatores ainda pesam na avaliação nega-
tiva das pessoas.

Gráfico 2: Principais fatores para a avaliação negativa dos  
consumidores sobre a situação econômica atual local

(Dados de julho de 2022, em percentual)
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Fonte: FGV IBRE.

Pelo lado empresarial, a alta da confiança até julho vinha sendo puxada pelo setor de serviços, cuja confian-
ça se aproximou dos demais setores. Entre fevereiro e julho, a confiança do setor de serviços subiu 11,7 pontos, 
enquanto a dos demais setores subiu em média 4,7 pontos. Com esse resultado, o setor de serviços chegou 
a ficar acima dos 100 pontos e em nível superior ao índice médio dos demais setores. Nos dados prévios de 
agosto, contudo, há sinalização de queda da confiança de serviços.
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Gráfico 3: Índice de Confiança de Serviços e Índice de Confiança Empresarial sem o setor de Serviços

(Dados com ajuste sazonal, em pontos)
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Fonte: FGV IBRE.

Olhando o resultado empresarial por porte, nota-se que, para as micro e pequenas empresas, a situação é 
um pouco diferente. No acumulado dos últimos seis meses, o setor que mais avançou foi o comércio, seguido 
pelo setor de serviços (12,3 e 9,3 pontos, respectivamente), enquanto a indústria acumulou 5,4 pontos. Os resul-
tados foram melhores, mas com queda mais intensa em julho em todos os setores pesquisados e nos diferentes 
horizontes temporais.

Sob a ótica dos especialistas, observada na Sondagem da América Latina relativa ao terceiro trimestre de 
2022, o Clima Econômico do Brasil continua abaixo da média da América Latina desde o 3º trimestre de 2021. 
No entanto, essa diferença vem diminuindo de forma não virtuosa, ou seja, pela piora do clima nos demais pa-
íses. Os resultados do 3º trimestre de 2022 mostram deterioração das avaliações sobre a situação atual e das 
perspectivas futuras. A pesquisa também mostra que ainda persistem gargalos na oferta de insumos no Brasil, 
principalmente no abastecimento de chips e semicondutores.

Gráfico 4: Índice de Clima Econômico da América Latina e Brasil

(Dados sem ajuste sazonal, em pontos)
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Em síntese, os resultados prévios de agosto mostram um avanço da confiança do consumidor e uma ten-
dência indefinida para a confiança empresarial no início do segundo semestre. O resultado do consumidor pare-
ce ser influenciado pelas medidas de estímulo, como o aumento do valor pago do Auxílio Brasil, e também por 
resultados mais favoráveis no mercado de trabalho e nos índices de preços. Para o médio e longo prazo, ainda 
é preciso cautela porque mesmo com resultados mais favoráveis, a taxa de desemprego e inflação continuam 
muito acima do ideal, e o cenário na virada para 2023 é de desaceleração da economia. Além disso, a chegada 
do período eleitoral, que se prevê turbulento, pode impactar negativamente a retomada da confiança.

Mercado de trabalho
Desemprego cai novamente e rendimentos crescem, contribuindo 
para massa de rendimentos do trabalho, que registra maior nível 
desde o início da pandemia. Caged mostra nível em linha com o 

projetado, abrindo mais de 278 mil vagas

Daniel Duque

O IBGE divulgou a edição de junho da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), na 
qual o trimestre móvel da taxa de desemprego fechou em 9,3%, em linha com o projetado pelo FGV IBRE, 9,2%. Em 
termos dessazonalizados, o percentual caiu de 9,6% para 9,2% entre a edição divulgada e a anterior, uma rápida e 
forte redução que se mantém nos últimos meses, fazendo com que o desemprego esteja atualmente em nível abaixo 
daquele do final de 2015. O gráfico abaixo mostra que o atual nível de desocupação já se encontra significativamente 
abaixo do projetado pela tendência pré-pandemia, pela qual estaria em 10,2%. Para julho, espera-se que a taxa irá 
novamente cair, para 9%, o que, com ajuste sazonal, significa pouco menos de 9%.

Gráfico 5: Taxa de Desemprego 2019-22 (em %)
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A divulgação  dos microdados da PNADC, relacionados ao segundo trimestre de 2022, permite a decompo-
sição da massa de rendimentos do trabalho entre três componentes: renda por hora trabalhada, jornada média e 
população ocupada. Com um ajuste sazonal simples, o gráfico abaixo mostra a trajetória das quatro variáveis.

Gráfico 6: Massa de Rendimetos do Trabalho e Seus Componentes
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

A variação mensal da massa de rendimentos do trabalho pode ser decomposta de forma aditiva, se  aplica-
do o logaritmo a ela. Dessa forma, temos a seguinte relação:

O gráfico a seguir mostra que, no último período, diferententemente do anterior, a alta da renda por hora 
trabalhada foi o componente que mais contribuiu para o crescimento da massa de rendimentos do trabalho. Até 
então, as variações positivas da população ocupada tinham sido as principais propulsoras daquele aumento.
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Gráfico 7: Decomposição da Massa de Rendimetos do Trabalho por Componente (em log)
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

O Caged, por fim, mostrou em maio a geração de 278 mil vagas, em linha com o projetado pelo FGV IBRE, 
de 240 mil. Com ajuste sazonal, o saldo foi de cerca de 354 mil. Para julho, projeta-se criação de 250 mil postos 
de trabalho, o que corresponde a cerca de 233 mil quando aplicado ajuste sazonal.

Gráfico 8: Saldo de Vagas do Caged em 2020-22
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Inflação
Trégua inflacionária

André Braz

O IPCA de julho registrou queda de 0,68%. Apesar de intenso, esse movimento não foi provocado pelo re-
cuo generalizado nos preços de bens e serviços, mas sim pela redução do ICMS de dois preços administrados 
que, juntos, respondem por 10% do orçamento familiar: energia elétrica (-5,78%) e gasolina (-15,48%).

O índice de difusão  - que mede o percentual de produtos e serviços que subiram de preço – foi de 63%, 
mostrando que a maior parte da cesta de consumo das famílias segue registrando aumentos em seus preços. 
Ademais, ao se excluir as quedas registradas por energia e gasolina, o índice mostra que os demais itens sus-
tentariam um IPCA com alta de 0,7%, número muito acima do índice apurado em julho.

Certamente, esse último resultado do IPCA ajudará a reduzir a expectativa de inflação deste ano, mas o alí-
vio das pressões inflacionárias será sentido por poucos. A razão é que, em certas cidades do país, o ICMS para 
famílias com baixo consumo de energia já era de 18%. Ademais, poucas são as famílias humildes que possuem 
veículos e que, portanto, gastam parte de sua renda com gasolina. 

Por essa razão, a redução do ICMS para tais energéticos favorecerá o arrefecimento da inflação, mas essa 
contribuição não será percebida por todos, especialmente pelas famílias de baixa renda. Para estas, cuja prin-
cipal despesa é com alimentos, as pressões inflacionárias continuam elevadas. 

Para agosto, a previsão é de nova queda no IPCA, de 0,3%. Afora a redução do ICMS, a Petrobras – se-
guindo a dinâmica do preço do petróleo no mercado internacional – vem promovendo reduções nos preços da 
gasolina que contribuirão para que a inflação mantenha-se, por mais um mês, em terreno negativo.

O preço do diesel também está sendo reduzido, mas esse combustível ainda acumula alta de 62% nos 
últimos 12 meses, o que lhe permite continuar pressionando os preços do frete e do transporte público, aumen-
tando o risco de aumentos desses itens.

A redução do preço do petróleo, assim como de outras commodities agrícolas e minerais, reflete os temores 
de desaceleração da economia mundial, diante das elevações de juros praticadas por diversos países para con-
ter o avanço da inflação. Juros altos reduzem o vigor da atividade econômica, diminuindo o apetite por grandes 
commodities e favorecendo a desaceleração de seus preços. 

Nesse sentido, em seus últimos resultados, o IPA vem registrando forte recuo nos preços de grandes com-
modities agrícolas, o que pode antecipar a desaceleração dos preços dos alimentos ao consumidor, fonte de 
pressão inflacionária que ainda se mostra persistente. 

Se esse movimento chegar ao IPCA, a desaceleração dos preços ao consumidor poderá ir além da susten-
tada pela redução dos preços dos energéticos. Por essa razão, a tendência é que o IPCA siga apresentando 
desaceleração na taxa interanual até dezembro, e possa fechar o ano abaixo de 7%.  

Mas à medida que a expectativa de inflação para este ano se reduz, a de 2023 aumenta. A fragilização do qua-
dro fiscal e a volta da cobrança de alguns impostos cortados pelo PLP 18/2022 devem gerar novos desafios para o 
próximo ano. No entanto, a retomada da inflação dependerá do ritmo da atividade econômica global. Se esta desa-
celerar, os preços de commodities agrícolas e minerais podem se sustentar em patamar mais baixo por mais tempo, 
compensando eventual desvalorização cambial e exercendo menor pressão sobre as cadeias produtivas. Isso favo-
receria o controle da inflação em 2023, contribuindo para uma redução mais assertiva da Selic no ano que vem. 



16  B o l e t i m M a c r o  |  A g o s to  202 2

Política monetária
A interrupção do ciclo de alta dos juros

José Júlio Senna

Existe consenso acerca da ideia de que o sistema de preços de uma determinada economia funciona 
melhor na presença de uma âncora. Parece claro, também, que o regime de metas desempenha esse papel 
bem melhor do que outras âncoras conhecidas, como a monetária e a cambial. Contudo, para fazer esse 
papel, o regime precisa de um objetivo numérico para a inflação, explícito e confiável. Supostamente em 
torno desse objetivo numérico flutuariam as expectativas de inflação, facilitando a convergência da inflação 
para a meta. 

No final do último mês de junho, o presidente do Banco Central declarou que a instituição dar-se-ia por 
satisfeita caso a inflação de 2023 não ultrapassasse 4,0%. Tal declaração teve a ver com o fato de a meta oficial 
de inflação para 2023, de 3,25%, ter-se tornado irrealista. A nosso ver, foi uma solução melhor do que partir para 
uma meta formalmente ajustada, envolvendo a convocação do Conselho Monetário Nacional (CMN). De certo 
modo, alterou-se a meta, mas sem estardalhaço. 

A despeito disso, parece claro que a decisão envolve certo custo. Afinal, deixamos de ter um objetivo numé-
rico explícito, como é desejável sob um regime de metas. O novo alvo é mirar uma inflação ao redor da meta. 
Agora, cerca de dois meses depois, os dirigentes do BC sinalizaram a interrupção do ciclo de alta da taxa Selic. 
Para isso, porém, entenderam que seria importante redefinir o horizonte relevante para a política monetária, 
passando a trabalhar, ou dar “ênfase”, como foi escrito, à inflação a ser observada no período de doze meses 
que se encerra em março de 2024. 

Para esse período, o BC informou que a inflação projetada é de 3,5%, número próximo da meta ponderada 
para esse mesmo horizonte de tempo (3,1875%). Deixar de fazer a redefinição mencionada certamente dificul-
taria a interrupção do ciclo de alta, algo que claramente corresponde ao desejo da autoridade monetária, pois 
a inflação oficialmente projetada para 2023 chega a 4,6%.

Não há dúvida de que os dirigentes do BC sabem que, à semelhança do “ajuste” de meta a que já nos 
referimos, uma alteração de procedimento desse tipo acarreta certo custo para a autoridade monetária. Afinal, 
trata-se de abandonar o padrão adotado desde a implantação do regime de metas, ou seja, o de usar anos-
calendários como referência. 

O fato é que o Banco Central tem sido obrigado a se adaptar. Sua luta para domar a inflação tem sido for-
temente prejudicada por uma série de eventos. Os choques externos que vieram com a pandemia, agravados 
pelos efeitos da guerra na Ucrânia, constituem apenas parte do problema. Igualmente importantes têm sido os 
abalos ao nosso arcabouço institucional, algo que contribui para minar a confiança dos agentes econômicos, 
de modo geral, e a dilapidação dos mecanismos potencialmente capazes de nos atender como âncoras fiscais, 
em particular. Tudo isso tem deixado um peso muito grande sobre os ombros do Banco Central, forçando-o a 
se adaptar, mesmo que a um certo custo. 

Por todas essas razões, o futuro da inflação brasileira está cercado de incertezas, o mesmo podendo ser 
dito a respeito da política de juros. A curto prazo, porém, a anunciada interrupção do ciclo de alta da Selic 
faz sentido. A política monetária já se mostra contracionista há um bom tempo. Melhor fazer uma pausa, para 
ver seus resultados.
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Curiosamente, o comportamento baixista de preços importantes na economia, mesmo que obtido por ca-
minhos tortuosos, como o recentemente seguido por meio da aprovação de uma descabida mudança constitu-
cional, acabam influenciando a trajetória da inflação como um todo, pelo menos por certo tempo. 

Trabalhando-se com o conceito de média móvel trimestral, anualizada, e construída a partir de taxas men-
sais de inflação dessazonalizadas, é possível notar que não foi somente a inflação de preços administrados que 
cedeu recentemente. Sob esse critério, a inflação de preços livres caiu para 12,5% na última leitura do IPCA, de 
14,4% no mês anterior. E a taxa de crescimento da média dos cinco núcleos acompanhados mais de perto pelo 
BC caiu para 10,9%, de 12,8% no mês antecedente. 

Tais números sugerem ser viável manter a Selic estável por algum tempo, embora seja notório que, a esse 
respeito, as projeções oficiais de inflação terão mais peso nas decisões do BC.

Política fiscal
Tamanho do cheque para 2023 torna provável  

pedido de waiver fiscal

Braulio Borges e Manoel Pires

Nas últimas semanas a ideia do waiver fiscal tem ganhado força e se tornado uma solução de curto prazo 
cada vez mais palpável para o dilema fiscal. Inicialmente, a proposta foi veiculada por Nelson Barbosa em seu 
artigo semanal na Folha de São Paulo de 18 de julho e, mais recentemente, por um grupo de economistas 
apartidários no documento “Contribuições para um governo progressista e democrático”, divulgado em vários 
meios de comunicação.

A proposta de waiver fiscal consiste em uma licença temporária das atuais regras fiscais para organizar o or-
çamento por um período no qual seria possível ter uma discussão mais madura sobre as regras de finanças pú-
blicas. Tal diretriz decorre do acúmulo de problemas orçamentários e riscos fiscais que surgiram e que ampliam 
a incerteza fiscal. Na medida em que tais problemas crescem, mais necessário se torna o freio de arrumação.

Tal solução não é nova. Cabe lembrar que esse artifício foi aplicado pela equipe econômica do governo 
Temer que ampliou fortemente a meta de déficit primário, em 2016, ao passo que o teto de despesas passaria 
a valer apenas a partir de 2017. A base da aplicação do teto foi exatamente a despesa primária mais elevada de 
2016, de 19,9% do PIB, o maior valor da série histórica. Durante a pandemia, o governo também suspendeu as 
regras fiscais temporariamente, no que ficou conhecido como orçamento de guerra.

O cheque de 2023 pode ser dividido em quatro categorias. Existem despesas não cobertas no orçamento e 
que colocam em questionamento a aplicação do teto: manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, o reajuste do fun-
cionalismo e a revisão das despesas discricionárias. Essa conta deve ultrapassar R$ 120 bilhões (1,2% do PIB).

Existem medidas com impacto negativo sobre a receita e que afetam apenas o resultado primário (e não 
o teto de gastos), tais como as recentes desonerações e o reajuste da tabela do Imposto de Renda que, em 
conjunto, podem custar para o governo federal pouco mais de R$ 25 bilhões em bases permanentes. Se consi-
derarmos a normalização da arrecadação do setor de petróleo, estimada em R$ 62 bilhões, o total chega a R$ 
86 bilhões (0,8% do PIB).
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A incorporação desses custos orçamentários possui ordem de grandeza em torno de R$ 215 bilhões (2,1% 
do PIB) e produziria um déficit primário significativo, revertendo parte da melhora de resultado primário obtida 
nos últimos dois anos.

Existem eventos com impactos financeiros negativos, tais como a elevação da taxa de juros e a suspensão 
do pagamento das dívidas dos Estados. Sem impacto primário, mas com piora do déficit nominal pela elevação 
do pagamento de juros líquidos, o que enseja elevação do resultado primário requerido para estabilizar a dívida. 
Somados, esses eventos poderiam produzir custo fiscal da ordem de R$ 77 bilhões (0,7% do PIB). 

Por fim, existem os riscos fiscais: eventos com probabilidade de ocorrência incerta, mas que podem pro-
duzir grande impacto fiscal negativo se materializados. Nos referimos aos precatórios e à compensação que o 
governo federal deve fazer aos Estados por ocasião do corte de impostos. Essa conta pode chegar a quase R$ 
144 bilhões. A melhoria dos resultados fiscais em nível federal tem como característica muitos efeitos tempo-
rários, pressões relativas ao funcionamento da máquina pública que refletem esgotamento do modelo, e uma 
gestão fiscal que tem se tornado excessivamente judicializada.

Entre mudanças no teto, perdas de arrecadação, custos financeiros e riscos, numa conta que pode totalizar 
R$ 430 bilhões (4,2% do PIB), é natural que se tente tomar ciência da situação para tomar decisões mais acerta-
das. Na medida em que o cheque só faz aumentar de tamanho, o waiver fiscal se torna a solução de curto prazo 
mais provável. Se esse for o caminho a ser seguido, é importante que se chegue a um bom acordo político 
porque o cenário de juros e inflação ainda requer muito cuidado..

Setor externo
Encontros e desencontros

Livio Ribeiro

No Boletim Macro de jun/22, deixamos claro o nosso desconforto com as projeções oficiais para o saldo 
da balança comercial em 2022. Em narrativa acompanhada por muitos agentes de mercado, defendia-se que 
o resultado comercial deste ano seria impulsionado por uma explosão dos termos de troca – a diferença entre 
os preços de exportação e de importação – derivada, principalmente, do efeito positivo gerado, pela guerra na 
Ucrânia, nos valores exportados brasileiros. Com saldo comercial recorde, o Banco Central chegava a projetar, 
inclusive, superávit em conta corrente, o que seria o primeiro resultado positivo desde 2007.

Um acompanhamento mais cuidadoso do comportamento recente dos termos de troca desmonta rapida-
mente essa narrativa (gráfico 9). No acumulado do ano (incorporando dados do ICOMEX/FGV até jul/22), os 
termos de troca estão caindo -9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Para que ocorra uma forte 
elevação no acumulado até dezembro deste ano, precisaríamos de um desempenho não menos do que fantás-
tico durante os próximos cinco meses. Não parece ser o caso.
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Gráfico 9: Termos de troca (2006=100)

140,0

160,0

180,0

200,0

ja
n-

07

ou
t-

07

ju
l-0

8

ab
r-

09

ja
n-

10

ou
t-1

0

ju
l-1

1

ab
r-1

2

ja
n-

13

ou
t-1

3

ju
l-1

4

ab
r-1

5

ja
n-

16

ou
t-1

6

ju
l-1

7

ab
r-1

8

ja
n-

19

ou
t-1

9

ju
l-2

0

ab
r-2

1

ja
n-

22

Exportação Importação Termos de troca

80,0

100,0

120,0

Fonte: FGV ICOMEX.

Do lado das exportações, a tese defendida pelo governo possui, de fato, respaldo nos dados. Ainda que 
os sinais mais recentes sejam de moderação nos preços, com perspectivas crescentes de desaceleração mais 
pronunciada do crescimento global, resulta claro que houve forte aceleração dos preços de exportação nos 
últimos dois anos – chegando, em 2022, a se superar o pico histórico anterior, registrado em meados de 2011.

O grande problema da narrativa oficial estava do lado das importações, cujos preços aceleraram de forma 
vigorosa durante os últimos 12 meses. Note-se que, aqui, o efeito-composição importa: as tensões geopolíticas 
na Europa e uma série de outros choques que não fizeram parte da narrativa oficial (longa desorganização das 
cadeias produtivas globais, choques climáticos diversos e questões sanitárias na Ásia) acabaram por afetar 
mais do que proporcionalmente os preços dos bens importados pelo Brasil, em movimento que é, de fato, 
pouco usual.

Ocorreu, assim, uma singularidade: frente a um choque positivo nos preços de commodities, os termos de 
troca brasileiros não subiram. O período recente se assemelha muito mais ao observado ao fim do superciclo 
de commodities (no gráfico acima, o período entre 2007 e 2009) do que ao dos choques favoráveis da primeira 
metade da década passada (entre 2010 e 2014). 

Novas mudanças nas condições de contorno externas, com evidências de desaceleração mais intensa do 
crescimento no mundo desenvolvido, menor crescimento chinês, manutenção da pressão geopolítica na Euro-
pa e alguma normalização das cadeias produtivas globais tendem a embaralhar o cenário prospectivo, mas é 
difícil construir uma narrativa que leve a uma forte aceleração dos termos de troca adiante.

Isso posto, e reconhecendo que os preços de importação tiveram desempenho surpreendente, o Minis-
tério da Economia revisou, ao início de julho, as suas projeções para o saldo comercial de 2022 – reduzin-
do-o, grosso modo, em US$30bi. A tabela 2 condensa as vintages de projeções do Ministério da Economia 
(abr/22 e jul/22) e a nossa projeção mais recente para o saldo comercial deste ano, todas sob a mesma 
metodologia (SISCOMEX).
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Tabela 2: Projeção de saldo comercial SISCOMEX 

(Economia vs. FGV IBRE, 2022)

Economia FGV IBRE

abr/22 jul/22 ago/22

Balança comercial 111,6 81,3 69,0

Exportações 348,8 349,4 335,0

Importações 237,2 268,1 266,0

Fonte: Economia e FGV IBRE.

Note-se que, após o ajuste, a projeção do valor importado se encontra muito próxima ao nosso cenário. Con-
sideramos que ainda resta certo otimismo quanto aos valores exportados, quanto mais se considerarmos que os 
sinais prospectivos são mais negativos, tanto em preços como, principalmente, na absorção externa (nos países 
desenvolvidos e, sobretudo, na China). As diferenças, no entanto, são muito mais modestas do que as observadas 
há alguns meses; as projeções do Ministério da Economia deixaram de ser improváveis, vindo, progressivamente, 
ao encontro de nosso cenário.

Se as projeções no regime SISCOMEX parecem estar mais azeitadas, o mesmo não se pode dizer dos números 
utilizados pelo Banco Central em sua projeção de conta corrente e saldo do balanço de pagamentos. Lembremos, 
antes de tudo, que há diferenças metodológicas relevantes entre a metodologia SISCOMEX e a utilizada pela autori-
dade monetária (BMP-6)4; seu efeito prático é que o saldo comercial utilizado no balanço de pagamentos é menor do 
que o computado pelo Ministério da Economia. As diferenças recentes têm sido relevantes – US$ 18,0bi em 2020 e 
US$ 25,5bi em 2021 - e a “tradução” de uma metodologia à outra é cercada de incertezas e fortes hipóteses.

Feitas essas ressalvas, a tabela 3 compila as projeções do Banco Central para a balança comercial nos dois 
Relatórios Trimestrais de Inflação (RTI) mais recentes (mar/22 e jun/22), comparando-as com nossos números atuais. 
Fica claro que a redução da diferença observada sob a metodologia SISCOMEX não teve contrapartida na metodolo-
gia do balanço de pagamentos – o desencontro com nossos números segue muito relevante, e, pior, aumentou.

Tabela 3: Projeção de saldo comercial BPM-6 

(BCB vs. FGV IBRE, 2022)

BCB (BPM-6) FGV IBRE

mar/22 jun/22 ago/22

Balança comercial 83,0 85,0 58,1

Exportações 328,0 342,0 336,2

Importações 245,0 257,0 278,1

Fonte: Banco Central do Brasil e FGV IBRE.

4Como explicado, em detalhes, na seção de setor externo do Boletim Macro de fev/22, intitulada “Incerteza na tradução”. Disponível em 
https://portalibre.fgv.br/boletim-macro
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Note-se, também, que parece emergir um problema de consistência entre as projeções oficiais: os ajustes feitos 
na metodologia SISCOMEX não se transmitiram à metodologia do Banco Central, dado que o saldo comercial esti-
mado no primeiro caso (vintage de jul/22) é, agora, maior do que o estimado no segundo caso (RTI de jun/22). 

A reconciliação entre os números oficiais demandará importante redução do saldo comercial projetado pelo 
Banco Central, o que deve ocorrer no próximo RTI (ao fim de setembro). Isso posto, a projeção de superávit em 
conta corrente feita pelo Banco Central no RTI de jun/22 deixa de ser “fantástica”5 e passa a ser inconsistente com 
a evolução do próprio cenário esperado pelo Ministério da Economia. 

A tabela 4 condensa as projeções mais recentes para o saldo em conta corrente (nos dois últimos RTIs) e as 
compara com nossos números. Percebe-se que a maior parte da diferença está, de fato, no resultado comercial 
projetado. Note-se, também, que nosso déficit estimado para a balança de serviços e rendas é levemente infe-
rior ao estimado pela autoridade monetária. O corolário desses desencontros é que, quando o saldo comercial 
estimado pelo BCB for ajustado, fatalmente a sua projeção para a conta corrente migrará de superávit para 
déficit – sendo, potencialmente próxima de nossa projeção de US$ 13,8bi (-0,8% do PIB).

Tabela 4: Projeção de conta corrente 

(BCB vs. FGV IBRE, US$bi e % do PIB, 2022)

BCB BCB FGV IBRE

RTI mar/22 RTI jun/22 ago/22

Conta corrente 5,0 4,0 -13,8

Balança comercial 83,0 85,0 58,1

Exportações 328,0 342,0 336,2

Importações 245,0 257,0 278,1

Pagamento de juros -26,0

-81,0

-25,6

Viagens -7,0 -6,1

Lucros e dividendos -30,0 -28,2

Fretes

-15,0

-6,6

Outros serviços e rendas primárias -8,9

Renda secundária 3,4

Conta corrente (%PIB) 0,2% 0,2% -0,8%

Fonte: FGV e Banco Central do Brasil

É importante ressaltar, por fim, que, mesmo sob déficit em conta corrente, não há qualquer sinal de restrição 
externa ativa em nosso balanço de pagamentos: os volumes de financiamento necessário são moderados e, mesmo 
frente a mudanças nas condições financeiras internacionais, parecem ser perfeitamente financiáveis no curto prazo. 

Convém, no entanto, observar a magnitude das mudanças esperadas na balança comercial, frente a um novo 
cenário externo que se prenuncia mais adverso, e a forma como isso se transmitirá às projeções do setor externo. 
Mais do que em 2022, esse debate tenderá a ser mais importante em 2023.

5Como definimos na seção de setor externo do Boletim Macro de jun/22, intitulada “Modulando o otimismo oficial”. Disponível em 
https://portalibre.fgv.br/boletim-macro
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Internacional
China: Um momento delicado

Livio Ribeiro

Como discutido em publicação anterior6, o 2º trimestre de 2022 começou ecoando 2020: uma nova 
emergência sanitária (com a disseminação da Covid-Ômicron na China Continental), associada a uma po-
lítica de saúde pública fortemente restritiva (a Covid-Zero dinâmica), implicou em sudden-stop da atividade 
em abril.

Com o passar dos meses, ficou claro que o choque de 2022 possuía características um pouco distintas 
das observadas há dois anos. De um lado, a desaceleração se mostrou menos profunda – fosse nas pesquisas 
qualitativas, fosse nos dados reais –, ainda que longe de irrelevante. De outro lado, a retomada após o choque 
se mostrou mais lenta do que em 2020, independentemente de qual estatística de alta frequência fosse avaliada. 
Algo mais estrutural, ou ao menos mais persistente, estava em operação.

Para nossa surpresa, a retomada (um tanto claudicante) dos indicadores econômicos durante maio e ju-
nho foi suficiente para que os analistas projetassem expansão interanual do PIB no trimestre. Achávamos essa 
expectativa não menos do que irreal. Nossos modelos indicavam estabilidade interanual, com um trimestre per-
dido em termos de crescimento. Já a mediana das expectativas de mercado apostava em expansão interanual 
de +1,2%.

A expansão interanual de +0,4% acabou sendo bem mais próxima do nosso call não-consensual, sendo o 
segundo pior resultado da série trimestral, disponível desde o início dos anos 90. Como esperávamos, a eco-
nomia sofreu, mas de forma menos intensa do que no choque de 2020. Na margem (em relação ao trimestre 
anterior, na série livre de influências sazonais) a queda foi de relevantes -2,7%; de novo, o segundo pior resul-
tado da série histórica (iniciada, nesse caso, nos anos 2000), sendo superada somente pelo recuo observado 
há dois anos.

Para além do debate de curto prazo, é importante ter uma dimensão do “pano de fundo”. O gráfico a seguir 
compara o comportamento do PIB em nível (ajustado sazonalmente) com a extrapolação da tendência de cres-
cimento observada no pré-pandemia. Note-se que, após forte retomada em 2020, a economia chinesa perdeu 
momentum a partir de 2021, afastando-se da sua tendência histórica de crescimento. É óbvio que o choque de 
2022 foi relevante, mas a divergência ocorre bem antes disso.

6China: 2020 de novo? Boletim Macro FGV IBRE, mai/22. Disponível em https://portalibre.fgv.br/boletim-macro
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Gráfico 10: PIB dessazonalizado 
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Fonte: NBS e BRCG.

Entendemos que algo mudou nos fundamentos da economia chinesa, e a grande questão parece estar no 
comportamento das famílias: enfrentando enorme incerteza, mudanças regulatórias, políticas sanitárias dra-
conianas e dúvidas relevantes quanto à manutenção da renda futura e da riqueza presente, os consumidores 
chineses nunca estiveram tão retraídos. Com isso, operam com intenção de poupança mais elevada do que 
a usual desde a eclosão da Covid (em mar/20) e, mais recentemente,  têm intensificado esse comportamento 
frente a novas rodadas de temores e incertezas.

Gráfico 11: Pesquisa dos depositantes bancários urbanos 
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Sob este pano de fundo, não resulta em nenhuma surpresa que a composição do PIB do 2022.T2 tenha 
sido particularmente fraca no consumo (do lado da demanda) e nos serviços (do lado da oferta). A tabela abaixo 
nos dá um heatmap do crescimento interanual do PIB chinês, pelo lado da oferta, durante os últimos trimestres. 
A abertura mostra uma economia em frangalhos no 2022.T2, com certas peculiaridades dignas de nota.

Tabela 5: Heatmap do crescimento 
(Ótica da oferta, interanual)

2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3 2021T4 2022T1 2022T2

Primário -3,2 3,3 3,9 4,1 8,1 7,6 7,1 6,4 6 4,4

Secundário -9,7 4,6 5,9 6,7 24,4 7,5 3,6 2,5 5,8 0,9

Indústria manufatureira -10,1 4,6 6,3 7,4 26,8 9,2 4,6 3,1 6,1 -0,3

Construção civil -18,2 7 7,3 5,8 22,8 1,8 -1,8 -2,1 1,4 3,6

Terciário -5,4 1,8 4,2 6,6 15,6 8,3 5,4 4,6 4 -0,4

Transporte e armazenagem -13,6 2 4,3 8 32,1 12,7 5,9 4 2,1 -3,5

Comércio -17,5 1,6 3,6 6,8 26,6 9,6 7,6 5,9 3,9 -1,8

Acomodação e alimentação -39,5 -21,7 -8,7 -0,8 43,7 17,1 5,7 4,7 -0,3 -5,3

Intermediação financeira 4,9 6 6,8 5,9 5,4 4,1 4 5,5 5,1 5,9

Atividades imobiliárias -7,6 2,4 4,6 4,9 21,4 7,1 -1,6 -2,9 -2 -7

Tecnologia da informação 14,6 17,3 20,1 21 21,2 19,5 17,1 11,5 10,8 7,6

Leasing e serviços comerciais -6,7 -5,3 -4,2 4,8 7,9 5,8 5,8 5,6 5,1 -3,3

Outros serviços prestados -2 -1,1 2,1 4,4 8,8 6,2 5,2 5 4,9 -0,2

PIB -6,8 3,2 4,9 6,5 18,3 7,9 4,9 4 4,8 0,4

Fonte: NBS.

Em primeiro lugar, o desempenho da construção civil (no setor secundário) salta aos olhos, com aceleração 
da expansão mesmo em meio a relevante choque no mercado imobiliário (que fica evidente pela forte contração 
das atividades imobiliárias, no setor terciário). Este é um ponto que temos ressaltado há algum tempo: existe 
um ciclo de infraestrutura em curso, que compensa (ao menos parte) do choque imobiliário e dá alguma sus-
tentação à atividade.

Em segundo lugar, o desempenho da indústria manufatureira foi preocupante, com recuo interanual de -0,3% 
(a segunda pior leitura da série histórica, com exceção do grande choque do início de 2020). Ressalte-se que, 
agora, os desafios vão além da questão estritamente sanitária: a indústria chinesa enfrenta prolongada desorga-
nização das cadeias produtivas, pressão nos custos (de insumos, bens intermediários e energia7) e evidências de 
carência de demanda, seja externa ou interna, em dinâmica negativa que avança para o 2022.T3.

Por fim, e como não poderia deixar de ser com um evento exógeno sanitário, o setor de consumo/serviços foi 
enormemente afetado pelas restrições sanitárias impostas dentro da estratégia da “Covid-Zero dinâmica” – o que 
fica claro nas grandes contrações interanuais observadas em quase todas as aberturas de serviços, destacando-
se transportes, alimentação e alojamento, e comércio.

7Mais recentemente, inclusive, com notícias de racionamento da energia na província de Sichuan, devido à falta de chuvas e queda abrupta 
da geração hidroelétrica.
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Note-se, no entanto, que a fraqueza dos indicadores mais ligados à demanda interna e ao consumo das fa-
mílias (especificamente a parte ligada a serviços, dentro de alojamento e alimentação) já vem de algum tempo, 
sendo observada nos dados de alta frequência desde, pelo menos, meados de 2021: os indicadores de demanda 
chineses não vão a lugar algum desde então.

Para além dos pontos elencados acima, é importante notar que o fraco desempenho do PIB no 2022.T2 está 
sendo sucedido, no início do 2022.T3, por nova redução do momentum econômico. Uma panorama geral dos 
principais indicadores de atividade em alta frequência pode ser observado na tabela abaixo, como um heatmap 
desde o início de 2022. Quase todos tiveram desempenho mais fraco em julho do que em junho, e, com pouquís-
simas exceções, frustraram as expectativas (já um tanto deprimidas) do mercado..

Tabela 6: Heatmap de alta frequência

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22

Qualitativos

PMI Manufaturas (NBS) 50,1 50,4 49,5 47,4 49,6 50,2 49,0

PMI Manufaturas (Markit/Caixin) 49,1 50,4 48,1 46,0 48,1 51,7 50,4

PMI Serviços (NBS) 51,1 51,6 48,4 41,9 47,8 54,7 53,8

PMI Serviços (Markit/Caixin) 51,4 50,2 42,0 36,2 41,4 54,4 55,5

Crédito

Concessão ampla (% AsA) 18,9 -28,7 37,8 -51,0 42,9 39,7 -29,7

Concessão bancária (% AsA) 9,5 -31,1 17,0 -77,3 25,6 29,6 -64,5

Atividade

Produção industrial (% AsA) N/D 7,5 5,0 -2,9 0,7 3,9 3,8

Vendas no varejo (real, % AsA) N/D 5,7 -4,9 -12,9 -8,6 0,6 0,0

Vendas no varejo: alimentação (real, % AsA) N/D 13,3 -15,1 -24,1 -22,9 -6,7 -7,4

Vendas no varejo: bens (real, % AsA) N/D 5,8 -3,8 -12,3 -7,7 0,4 -0,8

Investimento e construção

FAI (% AsA) N/D 12,2 7,1 2,4 4,7 5,8 3,6

FAI imobiliário (real, % AsA) N/D 3,7 -2,4 -10,1 -7,8 -9,4 -12,3

Novas construções imobiliárias (% AsA) N/D -12,2 -22,2 -44,2 -41,8 -45,1 -45,4

Vendas imobiliárias (% AsA) N/D -9,5 -17,7 -39,0 -31,8 -18,3 -28,9

Fonte: NBS, PBoC e Markit/Caixin.

Há detalhes específicos nos mercados de crédito e imobiliário que sugerem tempos difíceis adiante – e que 
merecem comentários mais elaborados, que fogem ao escopo desta nota. Não muda o fato, no entanto, de que 
o crescimento chinês começa a segunda metade do ano pressionado negativamente, mesmo reconhecendo 
que o governo segue atuando para estabilizar a atividade.

Esse é um ponto importante: se medirmos o impulso fiscal como variação do resultado primário, houve 
expansão de 1,5p.p. do PIB nos últimos 12 meses, com direcionamento de recursos para isenções tributárias 
e gastos com infraestrutura. É o receituário da “Velha China”, que não tem trazido retornos adequados, em ce-
nário de forte retração de demanda, tanto interna como externa. Quase nada desse impulso foi direcionado às 
famílias – e isso, hoje, é uma questão relevante.
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Essa inadequação das medidas governamentais nos causa enorme desconforto e tem implicações: ou o gover-
no gastará muito mais do que o necessário para atingir uma determinada taxa de crescimento, ou terá que se con-
tentar com uma expansão sub-ótima. As sinalizações oficiais sugerem que a segunda opção é dominante: a meta de 
crescimento de +5,5% em 2022 já foi abandonada, sendo substituída pela busca “do maior crescimento possível”.

Incorporando os fracos resultados da bateria de dados de alta frequência de julho, reconhecendo a inade-
quação das políticas públicas ora em curso, ressaltando a carência de demanda, tanto interna como externa, 
e tendo em vista a grande incerteza prospectiva, revisamos as nossas projeções de crescimento do PIB chinês 
para baixo. Esperamos agora expansão interanual de somente +3,2% no 2022.T3, reduzindo a projeção de 
crescimento em 2022 para +3,4%. A economia chinesa passa por um momento delicado.

Observatório político
A Defesa da Democracia e as Relações Brasil-EUA

Octavio Amorim Neto – Professor da FGV EBAPE

A política doméstica do Brasil e a dos Estados Unidos mudaram muito na última década. As relações diplo-
máticas entre os dois países não passaram incólumes às mudanças.

Os dois gigantes das Américas são, hoje em dia, duas democracias degradadas. No Brasil, vive-se, há 
quase quatro anos, sob um presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, empenhado em solapar as bases do 
Estado de Direito, submeter o Poder Judiciário e as autoridades eleitorais, enfraquecer a Federação, dividir a 
sociedade, armar cidadãos e reduzir as Forças Armadas a braço político do Executivo Federal, usando-as como 
instrumento de ameaça a todos que se lhe oponham.

Nos EUA, o governo de Donald Trump (2017-2021) contribuiu para reduzir a terra de George Washington, 
Abraham Lincoln e Franklin Roosevelt à condição de, por assim dizer, país “latino-americano”, conquanto rico e 
poderoso. Afinal, trata-se de uma sociedade desigual e violenta, com uma vida política radicalizada, disfuncio-
nal, e desestabilizada por um grande partido autoritário e de extrema direita, o Partido Republicano. Este partido 
é liderado por um autocrata populista, Trump, o qual, no dia 6 de janeiro de 2021, tentou um golpe de Estado, 
ao estimular seus seguidores a impedirem, com o uso da violência, a confirmação, pelo Congresso, da vitória 
do candidato do Partido Democrata, Joe Biden, no pleito presidencial de novembro de 2020. Difícil encontrar 
atributos políticos mais latino-americanos do que esses.

Enquanto Bolsonaro e Trump foram chefes de Estado ao mesmo tempo, isto é, entre janeiro de 2019 e 
janeiro de 2021, houve excelentes relações entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca. Em visita aos EUA em 
2019, Bolsonaro disse a Trump: “I love you”.8

Os problemas começaram com a posse de Joe Biden na presidência, em 20 de janeiro de 2021. Bolsonaro 
já não o havia cumprimentado pela vitória, sinalizando concordar com a tese falsa de Trump segundo a qual a 

8Ver “Bolsonaro diz ‘I love you’ para Trump, que desdenha: ‘Bom te ver de novo’”, Istoé, 25/09/2019, disponível em https://istoe.com.br/
bolsonaro-diz-i-love-you-para-trump-que-desdenha-bom-te-ver-de-novo/. 
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eleição de 2020 fora fraudada. Os presidentes dos dois maiores países do Hemisfério Ocidental ficaram quase 
18 meses sem se falar, evidência de grande esfriamento entre Brasília e Washington. Não à toa, desde junho de 
2021, não há um embaixador americano no Brasil, apenas um encarregado de negócios.

Escaldada pela decadência da democracia dentro de casa, sob Biden a diplomacia estadunidense passou 
a enfatizar a defesa da democracia no continente americano. Desde agosto do ano passado, o alto escalão de 
segurança nacional de Washington tem emitido vários recados ao Brasil. O mais contundente foi dado no dia 
26 de julho do corrente ano, quando o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, afirmou, em Brasília, “[...] 
que as Forças Armadas dos países da América devem estar sob ‘firme controle civil’”. Austin também “fez um 
discurso em defesa da democracia e do Estado democrático de Direito”.9 Ironia das ironias, Austin é um general 
(da reserva).

Não se sabem ao certo os efeitos das declarações de Lloyd Austin, feitas na presença do ministro da Defesa 
brasileiro, o general (agora da reserva) Paulo Sérgio Oliveira, hoje o principal agente de Bolsonaro em seu esforço 
de deslegitimar o sistema de votação eletrônico do Brasil. Todavia, não é mera coincidência o fato de, justamente 
no dia 27 de julho, Fiesp e Febraban terem decidido assinar o manifesto em defesa da democracia elaborado por 
juristas da Faculdade de Direito da USP10, o qual viria a ser oficialmente lido no dia 11 de agosto.

Fiesp e Febraban são dois grupos de interesse compostos, respectivamente, por empresários e banqueiros 
– com fortes laços com os EUA – que ou abraçaram Bolsonaro ou o toleraram desde 2018. É, portanto, plausível 
supor que a guinada política que deram no mês passado tenha sido influenciada pelo recado transmitido por 
Lloyd Austin aos generais brasileiros. No mínimo, Austin ajudou algumas mentes a se concentrarem a respeito 
do real significado da presidência de Bolsonaro.

Contudo, convém registrar que a defesa, pelos EUA, da democracia no Hemisfério Ocidental tem sido mode-
rada pelos interesses geopolíticos de Washington, dentre os quais dois se destacam: a contenção da influência 
chinesa na América Latina e a redução do preço do petróleo (tema que tem feito arrefecer a militância americana 
em prol da democracia face ao regime autoritário venezuelano, detentor de vastas reservas do ouro negro).

A disputa com Beijing impede que a Casa Branca de Biden seja ainda mais dura com o Brasil de Bolsonaro. 
Washington espera melhoria nas relações com Brasília caso a oposição ao atual presidente brasileiro vença a 
eleição para o Planalto em outubro deste ano.

Se Bolsonaro for reeleito e o Partido Republicano passar a ter maioria no Congresso dos EUA a partir das 
eleições legislativas de novembro de 2022, o aumento das tensões entre Biden e Bolsonaro será difícil de evitar. 
A harmonia entre eles parece impossível, mas a ruptura é improvável. Afinal de contas, Washington teme mais a 
ascensão da China na América Latina do que o colapso da democracia no Brasil. Já vimos filme parecido antes.

Este artigo expressa a opinião do autor, não representando necessariamente a opinião institucional da FGV.

9Ver César Feitoza, “No Brasil, secretário de Biden defende democracia e controle civil sobre militares”, Folha de São Paulo, 26/07/2022, 
disponível em https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/07/secretario-de-defesa-dos-eua-vira-ao-brasil-e-pedira-a-militares-respeito-a-
democracia.shtml. 
10Ver “Fiesp prepara manifesto em defesa da democracia; Febraban diz que assinará documento”, G1, 27/07/2022, disponível em https://
g1.globo.com/economia/noticia/2022/07/27/fiesp-prepara-manifesto-em-defesa-da-democracia-febraban-diz-que-assinara-documento.ghtml. 
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Em foco IBRE
Emprego cresce, mas taxa de participação continua abaixo do  

pré-pandemia, influenciada por transferências de renda

Daniel Duque

Tem sido observado grande aumento do emprego no Brasil, uma surpresa em relação a expectativas recen-
tes. O número de ocupações cresceu acima do PIB, devido a maiores altas de setores intensivos em emprego, 
além da redução dos salários, facilitando contratações, como discutido no Boletim de Julho de 2022.

No entanto, apesar de tal performance positiva no mercado de trabalho, a taxa de participação continua pelo 
menos um ponto percentual abaixo de seu momento anterior à pandemia. O gráfico abaixo mostra as trajetórias 
distintas de taxa de ocupação e taxa de participação por trimestre desde 2012. 

Gráfico 12: Taxa de Particição e Ocupação por Trimestre 
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Fonte: OECD. Elaboração: FGV IBRE.

O gráfico a seguir mostra a diferença da taxa de participação entre o segundo trimestre de 2022 e 2019 
para diversos países, nos quais já há dados disponíveis. Como pode ser visto, há pouco em comum entre os 
países com diferença positiva e, por outro lado, todos os países com diferença negativa são da América Latina: 
Colômbia, Chile, Costa Rica e Brasil (sendo que, destes, o Brasil foi o que registrou menor diferença).
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Gráfico 13: Diferença em pontos percentuais da Taxa de Participação  
entre o segundo trimestre de 2022 e 2019 por país
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Fonte: OECD. Elaboração: FGV IBRE.

As razões pelas quais a América Latina se mostra com percentuais de participação tão abaixo do período 
pré-pandemia ainda são pouco exploradas. No caso do Brasil, estudos anteriores mostram grande influência do 
ciclo econômico e das transferências de renda para as decisões de oferta de trabalho. 

Levantamentos anteriores haviam detectado determinado caráter etário da queda da taxa de participação 
nos períodos mais recentes. No entanto, o gráfico abaixo mostra que, ainda que haja diferenças maiores em 
grupos com idade acima de 63 anos de idade, quase todas faixas etárias mostram menor oferta de trabalho 
proporcionalmente em relação a 2019, com exceção daqueles de 19 a 23 e de 59 a 63.

Gráfico 14: Diferença em pontos percentuais da Taxa de Participação entre o  
segundo trimestre de 2022 e 2019 no Brasil, por grupo etário
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Desse modo, como atualmente níveis de atividade econômica encontram-se razoavelmente normalizados 
para praticamente todos setores, será explorado o canal das transferências para explicar a redução, uma vez que, 
a partir de 2022, o Auxílio Brasil representou grande alta nas transferências de renda em relação ao seu anteces-
sor, o Bolsa Família. Os mapas abaixo mostram que o programa teve forte expansão em dois momentos: do final 
de 2021 para o início de 2022, quando o benefício mensal aumentou para um valor mínimo de R$ 400 (além do 
aumento do número de famílias atendidas), e o mês de agosto, quando o benefício cresceu para R$ 600. 

Mapa 1: Aumento percentual nominal das transferências de renda relacionadas ao Auxílio Brasil  
entre os meses centrais trimestrais e novembro de 2021 – por microrregião
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Fonte: Ministério da Cidadania. Elaboração: FGV IBRE.

Para estimar o efeito da expansão dessas transferências, será explorada a possibilidade de a PNAD Con-
tínua Trimestral poder se subdivida entre 73 áreas geográficas, a partir de Capitais, Regiões Metropolitanas 
associadas às capitais, e o restante das Unidades da Federação. Com isso, a partir dessas áreas, será testado 
o efeito local do Auxílio Brasil sobre a média da taxa de participação e do total de ocupações. A equação abaixo 
demonstra a estratégia empírica aplicada.

Em que a é a área geográfica, t é o trimestre (do 4º de 2021 ao 2º de 2022); Y é a variável dependente de 
interesse; T é o percentual de transferências no mês central do trimestre acima do nível do quarto trimestre de 
2021, em proporção ao total de rendimentos daquele período na área geográfica; X é um vetor de controles 
(escolaridade dos adultos, total de adultos); e, finalmente,  e  são efeitos fixos de trimestre e ano.

A tabela a seguir mostra que, de fato, ainda que o aumento das transferências de renda não tenha tido 
qualquer efeito sobre o nível de ocupações, em relação à taxa de participação, há uma queda expressiva. 
Desse modo, como a taxa de ocupação é uma interação subtrativa entre ocupações (que permanece cons-
tante) e oferta de trabalho (que se reduz), a taxa de ocupação aumenta significativamente com o aumento de 
transferências.  
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Tabela 7: Estimativas das regressões

Variável 
Explicativa

Variável Dependente Coeficiente
Erro 

Padrão
Estat. T Valor-p

Transferências

Ocupações (ln) -0.079 0.197 -0.400 0.689

Taxa de Participação -0.208* 0.120 -1.720 0.087

Taxa de Ocupação 0.244** 0 .107 2.28 0.024

Escolaridade

Ocupações (ln) 0.067*** 0.023 2.860 0.005

Taxa de Participação 0.041*** 0.014 2.840 0.005

Taxa de Ocupação -0.001 0.013 -0.060 0.952

Núm. De Adultos (ln)
Ocupações (ln) -0.125 0.270 -0.460 0.644

Taxa de Participação -0.404** 0.165 -2.450 0.016

Taxa de Ocupação -0.353 0.147 -2.410 0.017

Fonte: PNADC e Ministério da Cidadania. Elaboração: FGV IBRE.

Desse modo, como o aumento de transferências de renda aparenta ter um papel na redução da taxa de 
participação e, consequentemente, no desemprego, pode se esperar que esses dois indicadores   caiam nova-
mente no terceiro trimestre de 2022. 
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