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O custo da desinflação 
Armando Castelar Pinheiro e Silvia Matos

A economia global enfrenta atualmente um de seus momentos mais desafiantes em décadas. Essa é prin-
cipal mensagem dada pelos dirigentes dos bancos centrais reunidos no encontro anual realizado em Jackson 
Hole, nos EUA, no final de agosto. Esses dirigentes, de forma unânime, enfatizaram a importância de combater 
a mais alta inflação em quatro décadas: “Pelo menos nos próximos cinco anos, a formulação de política mone-
tária será muito mais difícil do que era duas décadas antes do advento da pandemia”, disse Gita Gopinath, a 
vice-diretora-executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Mais um capítulo dessa longa e dolorosa batalha ocorreu em 13 de setembro, quando foi divulgado o índice 
de preços ao consumidor dos EUA referente a agosto: o núcleo do índice ficou acima das expectativas, sinalizan-
do que o processo inflacionário está mais persistente na maior economia do mundo. A variação anual dos núcleos 
acelerou para 6,3% em agosto (ante 5,9% em julho), valor muito próximo do pico registrado em abril (6,5%). A 
aceleração da inflação de serviços é um dos fatores de maior preocupação. Essa surpresa altista provocou muita 
volatilidade nos mercados, com fortes revisões nas expectativas do aperto monetário que o Fed terá de fazer para 
conter a alta dos preços. Como temos alertado neste Boletim, infelizmente esse era o cenário mais provável. 

Na área do euro, ainda que o processo inflacionário tenha características distintas do americano, vários mem-
bros do Banco Central Europeu têm se manifestado no sentido de que o aperto monetário vai continuar. Na região, 
os preços mais altos de energia continuam sendo uma força dominante da inflação.  A elevada dependência de 
importação de energia, principalmente da Rússia, tornou o processo ainda mais desafiador para a autoridade 
monetária, pois choques de oferta também reduzem o crescimento econômico. De fato, o acirramento do conflito 
ente Rússia e Ucrânia ocorrido nas últimas semanas eleva sobremaneira os riscos geopolíticos, agravando a ins-
tabilidade nos mercados financeiros e tornando mais nebuloso o cenário para a economia global.

Em suma, apesar da desinflação de bens, a grande maioria dos preços segue em alta e a inflação não irá 
retornar às metas sem um aperto mais firme da política monetária, processo que em muitos países ainda está 
em seu início e distante de chegar a um ponto de conforto quanto à dinâmica futura dos preços. E fica cada vez 
mais difícil acreditar que isso poderá ser feito com pouco suave das economias: o mais provável é que, sim, 
infelizmente, o custo da desinflação mundial será elevado. 

Por um lado, em países onde há pressão da inflação de serviços, é necessário um desaquecimento do 
mercado de trabalho e da demanda doméstica. Sem isso não será possível vencer essa “guerra”. E o grande 
destaque nesse grupo é os EUA. 

Por outro lado, os países que estão sofrendo com choque no preço da energia, principalmente do gás, 
também precisam elevar a taxa de juros – que na maioria deles segue muito negativa em termos reais –, mesmo 
que a dose necessária seja bem mais branda do que nos países do primeiro grupo, devido aos efeitos negativos 
desse choque de oferta sobre a atividade econômica. Mesmo com o impacto na atividade, o choque inflacio-
nário pode se tornar mais persistente, necessitando, portanto, ser combatido via aperto monetário. O desafio 
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aqui é calibrar a dose de juros a ser aplicada. Esse é claramente o caso dos países europeus, onde também 
a redução do balanço do Banco Central Europeu deve entrar em pauta e onde, além da atividade, preocupa a 
sustentação do euro como moeda comum.

Em países como o Brasil, e na América Latina em geral, o quadro também é de muita pressão inflacionária. 
Apesar de esperarmos uma taxa menor de inflação no Brasil em 2022, comparado a 2021 e à projeção mediana 
de alguns meses atrás, devido principalmente aos cortes de impostos e à queda dos preços dos combustíveis, 
elevamos a previsão para a inflação de serviços. Em outros países da região, o cenário é de inflação ainda mais 
alta que o previsto apenas alguns meses atrás.  E, para 2023, tudo indica que a inflação continuará elevada e 
acima das respectivas metas de inflação. 

Esse quadro é explicado, em grande medida, pelo bom desempenho da atividade na região, devido aos 
impulsos gerados pelos elevados preços de commodities, pela reabertura das economias, pelo uso de poupan-
ça acumulada pelas famílias durante a pandemia e pelos estímulos econômicos adotados em alguns países da 
região. Entretanto, a aceleração da atividade tem imposto seu custo, sob a forma de mais inflação em 2022 e em 
2023. Nesse sentido, esses países estão mais próximos do primeiro grupo de países mencionado acima, para 
os quais, para combater a inflação, a economia precisa desacelerar. 

Naturalmente, se as autoridades terão, ou não, a determinação necessária para seguir por esse caminho é 
ainda incerto. Afinal de contas, como aponta a vice-diretora executiva do FMI, trata-se de um processo prolon-
gado que, para além de suas repercussões sobre o emprego e a renda – e, portanto, sobre a popularidade dos 
governos –, terá também implicações fiscais, com uma conta mais pesada de juros sobre a dívida pública, como 
já se vê no Brasil. A tentação de procrastinar e enfatizar mais a retórica do que a prática vai seguir presente 
durante bastante tempo.

No Brasil, o Banco Central já subiu os juros e, por isso, a previsão é de desaceleração do crescimento ao 
longo deste semestre e no ano que vem. Acreditamos em um quadro parecido em outros países da região, que, 
como o Brasil, terão este ano um desempenho melhor do que anteriormente previsto, mas que em 2023 devem 
ter expansão baixa ou mesmo enfrentar contração. 

No caso brasileiro, a situação se complica também por a política fiscal ter sido muito expansionista em meses 
recentes, algo insustentável a médio prazo, tanto do ponto de vista do endividamento público quanto do combate 
da inflação. Como bem resumido pelo pesquisador associado do IBRE, Samuel Pessoa: “O(a) novo(a) presidente, 
ou o atual, se reeleito, ao se sentar na cadeira no Palácio do Planalto, olhará 2023 e verá uma economia a pleno 
emprego com inflação bem acima da meta. O ciclo político na despesa falará mais alto. Em 2023 teremos contra-
ção fiscal. Caso contrário, será muito difícil para o Banco Central entregar inflação na meta em 2024.”1

Ou seja, a economia já dá sinais de estar crescendo acima de seu potencial. A taxa de desemprego encontra-
se abaixo de 9,5% desde abril de 2022, considerando os dados mensalizados e dessazonalizados. Nossas esti-
mativas de taxa de desemprego que não impacta a inflação (NAIRU) encontra-se em torno de 9,5%. Dessa forma, 
o excelente desempenho do mercado de trabalho desde o segundo trimestre não traz boas notícias para o con-
trole da inflação de serviços.  Além disso, a despeito da fraqueza, na margem, da indústria de transformação, o ní-
vel de utilização da capacidade instalada tem-se mantido em patamar muito elevado e acelerando neste terceiro 
trimestre, segundo dados da Sondagem Industrial do FGV IBRE. Em setores de bens de consumo não-duráveis 
e de bens intermediários, os níveis estão acima do observado antes da grande recessão de 2014-2016. 

1“Completou-se a recuperação pós-pandemia.” Coluna Ponto de Vista da Conjuntura Econômica de setembro de 2022  
(https://blogdoibre.fgv.br/posts/completou-se-recuperacao-pos-pandemia).
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Dada essa pressão no uso de fatores, e sem crescimento da produtividade2, o ritmo atual de crescimento 
econômico é insustentável, especialmente num contexto em que se busca controlar a inflação. Não há outra 
saída para isso senão crescer mais devagar. Em 2023, o cenário mais provável é que as políticas monetária e 
fiscal convirjam nessa direção.

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

Atividade econômica –  � página 7: Após a divulgação do PIB do segundo trimestre, e dos dados referentes 
a julho e agosto, avaliamos que haverá desaceleração menos intensa da atividade neste terceiro trimestre.  
Em julho, os indicadores de alta frequência mostraram estabilidade da indústria, com impulso positivo 
dos serviços e queda do setor varejista. Porém, dentro do setor varejista, a venda de combustíveis e lu-
brificantes se destacou positivamente. Os serviços surpreenderam para cima, com destaque para o setor 
de transportes, que se encontra 20,2% acima do patamar de fevereiro de 2020. Com isso, nosso cenário 
de crescimento do PIB para o terceiro trimestre é de 0,4%, relativamente ao segundo trimestre de 2022. 
Avaliamos que ainda há espaço para recuperação de algumas atividades dos serviços, mas a reabertura 
deve perder fôlego nos próximos meses. Algumas medidas aprovadas no Congresso também contratam 
crescimento no terceiro trimestre, e, com toda a incerteza que envolve a intensidade da desaceleração que 
deve ocorrer no quarto trimestre, revisamos o crescimento do PIB para o ano de 1,7% para 2,5%. Em 2023, 
esperamos queda de 0,4%.

Expectativas de empresários e consumidores –  � página 9: A confiança empresarial e dos consumidores 
avançou em agosto de forma disseminada, mas com desaceleração no setor de serviços. Em relação aos 
consumidores, há um sinal favorável para o aumento da intenção de compra de bens duráveis, mas que não 
ocorre ainda na renda mais baixa. Os resultados prévios de setembro sinalizam continuidade da tendência 
favorável dos índices, embora em menor magnitude, sugerindo desaceleração do ritmo de crescimento da 
confiança nos próximos meses –  principalmente considerando o período eleitoral, que ainda pode gerar 
aumento de incerteza, desaceleração da atividade econômica e mais inflação.

Mercado de trabalho –  � página 11: A PNAD Contínua divulgou sua edição de julho, com taxa de desemprego 
em 9,1%, em linha com o projetado pelo FGV IBRE. Com ajuste sazonal, há queda do desemprego, de 9,2% 
para 9,0%, e se espera novo recuo, para 8,9%, no trimestre móvel seguinte. Apesar da nova queda em julho, 
o número de pessoas ocupadas se mostrou estável na série mensalizada, sem crescimento. Por outro lado, 
os rendimentos do trabalho continuam a aumentar, com contribuições tanto da menor inflação quanto da 
composição dos empregos gerados. O Caged mostra pequena desaceleração, com a geração de 219 mil 
vagas (207 mil com ajuste sazonal) em julho. É esperada nova redução da geração de vagas para agosto nos 
dados com ajuste sazonal: 137 mil  (270 mil sem ajuste sazonal).

Inflação –  � página 14: A disseminação das pressões inflacionárias, deflagrada em 2021 com as altas recor-
rentes dos preços dos combustíveis e da energia, transmitiu à atividade industrial e de prestação de serviços 
custos que gradualmente começaram a impelir a inflação, fazendo-a chegar a inúmeros bens e serviços. 
No entanto, seja pela redução do ICMS, seja pelo risco de recessão global, os preços dos energéticos e de 
importantes matérias-primas manter-se-ão mais baixos pelos próximos meses. Isso fez a expectativa para a 

2Ver Observatório da Produtividade Regis Bonelli: “Após nova queda na margem, PTF continua abaixo da tendência pré-pandemia”  
(https://ibre.fgv.br/sites/ibre.fgv.br/files/arquivos/u65/indicadores_trimestrais_de_ptf_-_2t2022_-_final.pdf).
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inflação de 2022 recuar de forma expressiva. Nossas estimativas mostram que ela pode encerrar o ano em 
5,6%, considerando importante desaceleração dos preços dos alimentos e de outros componentes do IPCA 
a serem computados nas próximas edições do índice.

Política monetária –  � página 15: A seção sobre política monetária destaca o acerto do Banco Central ao si-
nalizar a interrupção do ciclo de alta de juros e traz à tona o expressivo risco de termos de ver retomado o 
referido ciclo. O risco a que se refere o nosso analista tem a ver com a discussão atual em torno da aprovação 
de um waiver fiscal (suspensão temporária das regras fiscais) para viabilizar gastos públicos supostamente 
indispensáveis, mas não incluídos no PLOA referente a 2023. O que se teme é a possibilidade de um exagero 
em eventual aprovação do waiver, especialmente se essa ocorrer sem qualquer contrapartida em termos de 
fortalecimento de nossas regras fiscais.

Política fiscal –  � página 17: A seção sobre política fiscal analisa a proposta de lei orçamentária para o ano de 
2023 (PLOA-2023). De maneira resumida, a proposta joga luz sobre os desafios fiscais. Em particular, vários 
elementos não incorporados na proposta orçamentária parecem tornar mais provável uma piora adicional do 
resultado primário para o ano que vem. De fato, a própria equipe econômica trabalha para ampliar o Auxílio 
Brasil e reajustar a tabela do Imposto de Renda. Caberá ao próximo presidente a delicada tarefa de indicar 
uma abordagem realista e responsável para lidar com o risco fiscal remanescente para 2023.

Setor externo –  � página 18: Na comparação interanual agosto, entre 2021 e 2022, foi registrada a menor 
variação – entre os meses deste ano – nos preços exportados (5,7%) e nos preços de importações (17%) 
, o que sugere tendência de desaceleração dos preços no comércio mundial, mas sem deflação. A maior 
alta nos preços importados do que nos exportados se traduz em piora nos termos de troca para o país. Nas 
exportações, a variação no volume, de 6,6%, foi a maior desde março de 2022; e, nas importações, a alta 
observada, de 16,4%, foi a maior do ano. Nesse último caso, o aumento reflete a melhora nos indicadores 
de atividade. O texto sugere um cenário mais desfavorável para as exportações em 2023, num contexto em 
que o tema da recessão ronda as previsões para os Estados Unidos e a Alemanha, enquanto os principais 
parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, como a Argentina e o Chile, passam por crises políticas. 
Nesse cenário, diferentemente de outros momentos de tendência recessiva mundial, provavelmente a China 
não exercerá um papel anticíclico potente para dinamizar as exportações brasileiras.    

Internacional  � – página 22: A seção sobre economia internacional analisa a política monetária americana e 
o seu futuro, ao mesmo tempo em que examina o comportamento dos mercados financeiros em termos de 
expectativas de inflação e de evolução das taxas nominais e reais de juros. A análise revela que os partici-
pantes de mercado têm tido uma visão excessivamente otimista sobre o comportamento da inflação, e têm 
deixado de perceber integralmente que o atual quadro inflacionário exigirá do Fed medidas monetárias duras 
e persistentes. A despeito de certa revisão recente desse olhar otimista, a necessidade de aprofundar o aper-
to monetário possivelmente ainda trará surpresas importantes para os participantes de mercado.                

Em foco IBRE –  � página 25: E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria da pesquisadora Ana Maria Castelo, o 
tema é “Construção: 2022 será outro ano de crescimento expressivo”
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Atividade econômica
Desaceleração no segundo semestre

Silvia Matos, Marina Garrido e Mayara Santiago

No primeiro semestre, em resposta à reabertura completa da economia, o resultado da atividade foi de 
crescimento forte que se apresentou generalizado entre os setores. O destaque foi para o setor de serviços, que 
apresentou um mini boom no período. Pelo lado da demanda, o setor de serviços contribuiu com cerca de 85%3 
da alta do consumo das famílias, indicando normalização da cesta de consumo das famílias. 

Durante os primeiros meses do ano, a economia estava com mais liquidez, os consumidores estavam 
com mais renda, tanto pelos estímulos fiscais como pelo mercado de trabalho mais aquecido; as famílias que 
conseguiram poupar na pandemia tiveram, com a reabertura,  um desacúmulo de poupança nesse período. 
Concomitantemente, houve aumento do grau de endividamento das famílias, de acordo com os dados do 
Banco Central e dos indicadores da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Assim, 
a economia acelerou, mas com mais efeitos inflacionários e maior endividamento. Portanto, seria natural que, 
já no terceiro trimestre, houvesse um PIB negativo na margem. Porém, diante de nova rodada de auxílios do 
governo e de deflação no trimestre, devido às reduções de impostos, nossa previsão é de crescimento de 0,4% 
no terceiro trimestre ante o segundo, e de contração no quarto trimestre. O maior fator de incerteza presente no 
nosso cenário é a intensidade da desaceleração que devemos observar ao longo dos próximos meses. Por isso, 
a projeção é de crescimento de 2,5% no ano.

Considerando os indicadores de alta frequência em julho, a indústria de transformação registrou crescimen-
to de 0,4% MsM (0,0% AsA). Apesar de indicadores mostrarem a normalização de alguns insumos, como os 
semicondutores em agosto, não vemos sinais de retomada da indústria ainda em 2022. Dessa forma, a indústria 
de transformação deve terminar o ano ainda em patamar levemente negativo. 

Por outro lado, o varejo ampliado apresentou queda de 0,7% MsM (-6,8% AsA) em julho. Apesar de no 
segundo semestre terem sido aprovados auxílios que impactam positivamente a massa de rendimentos das 
famílias, o cenário para o resto do ano é de que o setor varejista ande de lado e termine 2022 em contração 
devido à inflação de bens industriais ainda elevada e ao aperto monetário. O mês de julho teve notícias negati-
vas para os setores de móveis e eletrodomésticos, materiais de construção e veículos, que caíram -3,0% MsM, 
-2,0% MsM e -2,7% MsM respectivamente. Já o grande destaque positivo foi para combustíveis e lubrificantes, 
com aumento de 12% MsM, graças à redução de pressões inflacionárias no setor. Sem essa forte contribuição 
positiva, o resultado seria ainda mais negativo para o comércio.

No caso do setor de serviços, houve novamente surpresa positiva em julho: a expectativa era de cresci-
mento em torno de 5,5% AsA e o resultado foi 6,3% AsA (1,1% MsM). Os serviços devem continuar contribuindo 
positivamente para o crescimento no segundo semestre, em particular os serviços privados, que devem contri-
buir mais intensamente no terceiro trimestre devido à retomada cíclica. Porém, no quarto trimestre, esperamos 
contração na margem, após crescimento de 8,9% desde fevereiro de 2020.

O destaque positivo em julho dessa pesquisa, e que tem surpreendido os analistas, foi o setor de transportes, 
que já se encontra 20,2% acima do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020). Por outro lado, os serviços pres-

3Dados extraídos dos dados do Monitor do PIB do FGV-IBRE.
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tados às famílias não tiveram crescimento muito expressivo em julho: o setor ainda se encontra 5,7% abaixo do 
patamar de fevereiro de 2020, o que indica que permanece algum espaço para crescimento neste trimestre. 

E, por fim, o IBC-BR mostrou crescimento robusto em julho, de 1,2% em relação ao mês anterior e de 3,9% se 
comparado com julho de 2021. O resultado é um pouco mais forte que o esperado pelo monitor do PIB do FGV IBRE, 
que registrou crescimento de 0,6% em julho se comparado a junho de 2022 e de 3,1% em termos interanuais.  

Em linha com a surpresa no setor de serviços, revisamos a previsão de crescimento do PIB para este ano de 
1,7% (Boletim Macro IBRE de agosto de 2022) para 2,5%. Ainda há muitas incertezas na economia, sejam elas 
internas ou externas, principalmente com relação à intensidade da desaceleração esperada para os próximos 
meses. Nossa expectativa de crescimento no terceiro trimestre é de 0,4% TsT (3,4% AsA), a partir da perspectiva 
de continuidade da reabertura da economia em 2022, em particular no setor de serviços, com a indústria de 
transformação próxima da estabilidade (ver Tabela 1).

Pelo lado da oferta, a indústria deve ter crescimento no ter-
ceiro trimestre (1,0% TsT e 3,1% AsA), acima do resultado da in-
dústria de transformação, que deve ficar estagnada no mesmo 
período, apesar da sua participação chegar a mais de 50% do 
total do setor.

Ainda pelo lado da oferta, o setor de serviços deve ter menor 
contribuição para o crescimento nesse trimestre, 0,4% TsT (3,4% 
AsA), tendo desempenho negativo apenas nas atividades de trans-
portes e comércio na comparação dos dados com ajuste sazonal, 
depois do forte crescimento no segundo trimestre. Apesar disso, os 
serviços de administração pública, que ainda estão em patamares 
inferiores aos níveis pré pandemia, devem contribuir positivamente 
para o crescimento de serviços neste trimestre. É importante notar 
que tanto transportes como outros serviços devem crescer muito 
acima do PIB este ano, devido à normalização da economia. Essas 
atividades explicam, em grande medida, o bom desempenho do se-
tor de serviços, que deverá encerrar 2022 com crescimento de 3,3%, 
acima do PIB agregado. 

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias deve crescer 
0,2% TsT (4,2% AsA). Esse desempenho levemente positivo deve vir 
graças a estímulos fiscais, pois a base de comparação do trimestre 
anterior é bastante alta. Além disso, o investimento deve crescer no 
terceiro trimestre, 2,3% TsT, dada a nossa projeção de construção 
civil, que está em terreno positivo mesmo com a base de comparação alta dos últimos meses. No entanto, para o ano 
fechado, esperamos contração de 0,4% no ano no investimento agregado. O setor externo não deve mais contribuir 
positivamente com o PIB neste terceiro trimestre. As exportações devem crescer 0,6% TsT (2,7% AsA), mas as impor-
tações devem ter um resultado superior, com projeção de crescimento de 1,4% TsT (4,5% AsA) no terceiro trimestre. 
E, por fim, o consumo do governo deve vir mais forte no terceiro trimestre, crescendo 1,9% na margem.

O cenário de crescimento para 2022 se alterou para 2,5%, dado o alívio na inflação de alguns preços admi-
nistrados, como combustível e eletricidade, puxando, assim, o setor de transporte. Para 2023, alteramos a nossa 
projeção marginalmente para uma queda de 0,4% ante recuo de 0,3% divulgada no último boletim. Já pelo lado da 
demanda, os efeitos defasados da política monetária e a necessidade de menor gastos públicos, para combater a 
inflação, levarão a recuo do consumo das famílias em 2023, em linha com o resultado agregado do PIB.

Tabela 1: PIB projeções

Atividades
2022.III 

(TsT)
2022.III 

(AsA)
2022

Consumo das 
Famílias

0.2% 4.2% 3.5%

Consumo do 
Governo

1.9% 1.8% 1.7%

Investimento 2.3% 4.4% -0.4%

Exportação 0.6% 2.7% 4.0%

Importação 1.4% 4.5% -4.3%

PIB 0.4% 3.4% 2.5%

Agropecuária 1.2% 7.1% -1.6%

Indústria 1.0% 3.1% 1.7%

Extrativa 1.9% 0.0% -0.3%

Transformação 0.3% 1.8% 0.2%

Eletricidade e 
Outros

-2.1% 10.0% 7.9%

Construção Civil 0.2% 6.0% 6.1%

Serviços 0.4% 3.4% 3.3%

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.
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Expectativas de empresários e consumidores
Confiança continua dando bons sinais,  

mas continuidade ainda é incerta 

Anna Carolina Gouveia, Rodolpho Tobler e Viviane Seda Bittencourt

Em agosto, os índices de confiança de empresas e consumidores produzidos pelo FGV IBRE se recuperaram. 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) voltou a subir, 2,2 pontos, atingindo 100,7, pela primeira vez acima dos 
100 pontos em 2022. O Índice de Confiança dos Consumidores (ICC) avançou pelo segundo mês consecutivo, 
com alta de 4,1 pontos, para 83,6, maior nível desde o início da pandemia (87,8 pontos em fevereiro de 2020).

Na confiança empresarial, a alta foi disseminada entre os setores, exceto no de serviços, que vinha avançan-
do com mais velocidade que os demais ao longo do ano e apresentou relativa estabilidade no mês. O comércio 
se destacou, influenciado pela evolução mais favorável da confiança nos segmentos de semi e não duráveis, 
mais sensíveis à variação dos preços e, por isso, influenciados positivamente pela desaceleração da inflação. 

Para os consumidores, a recuperação mais expressiva ocorre por influência das expectativas e leva o indi-
cador a nível próximo ao observado no período pré pandemia. Há um aumento da intenção de compras de bens 
duráveis, possivelmente motivado por incentivos dados pelo governo recentemente, melhora do mercado de 
trabalho e menor pressão dos preços. Apesar disso, o resultado favorável dessas variáveis macroeconômicas 
ainda não é suficiente para mudar o ímpeto de consumo das famílias com menor poder aquisitivo, que continu-
am com dificuldade de equilibrar seu orçamento doméstico. 

A prévia dos resultados de setembro, com coleta dos dados até o dia 13, sinaliza continuidade da tendência 
favorável observada nos índices em agosto, embora em menor magnitude, sugerindo desaceleração do ritmo 
de crescimento da confiança. O ICE aumentaria 1,0 ponto, e o ICC, 2,3 pontos.

Gráfico 1: Índices de Confiança Empresarial e dos Consumidores

(Com ajuste sazonal, em pontos – Em vermelho os dados prévios de setembro)
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A Indústria seria o único setor com perspectiva de queda na confiança nos dados prévios. Apesar de ter se 
recuperado em agosto por conta de menor pressão dos custos e da diminuição dos gargalos de abastecimento 
de insumos, há uma perspectiva de desaceleração da economia mundial que poderá afetar a demanda como 
um todo, dificultando o setor a retomar a atividade observada em 2020 e 2021. No curto prazo, prevalece cautela 
diante do curso da economia após as eleições, com recuo de 0,6 ponto no índice de expectativas, que voltaria 
a ficar abaixo do nível neutro de 100 pontos. 

Outro ponto de destaque neste momento tem sido o indicador de incerteza. Períodos eleitorais normalmen-
te geram impacto no nível de incerteza e, quanto mais polarizada e divergente forem as preferências políticas do 
eleitorado, maiores serão as incertezas econômicas . Para 2022, pelo menos até o momento, as eleições estão 
polarizadas, porém não tão disputadas quanto 2014 e 2018, nem tão pouco acirradas quanto 2002 e 2006. Mas 
ainda assim não temos observado aumento da incerteza no período.

Esse cenário atípico pode estar relacionado ao nível elevado em  que o indicador vem se mantendo desde 
o início da pandemia. Além disso, a melhora recente de indicadores de atividade, leia-se mercado de trabalho 
e preços em combustível e energia, junto aos estímulos dados ao consumo, parece ter contribuído na melhora 
recente do indicador de incerteza. Por enquanto, essa análise só pode ser feita sobre o cenário político do pri-
meiro turno, algo que pode mudar caso a disputa se encaminhe para o segundo turno. 

Tabela 2: Dados do Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br)

Eleições Presidenciais
Variação do IIE-Br entre 

jan-ago de cada ano 
IIE-Br em agosto

2002 20,9 126,3

2006 4,6 94,0

2010 -1,4 98,1

2014 10,9 96,0

2018 8,1 114,2

2022 -2,1 116,6

Fonte: FGV IBRE.

Em síntese, os sinais que os indicadores do FGV IBRE têm mostrado é que ainda existe continuidade da 
retomada econômica, com alguma desaceleração e sujeita a oscilação em alguns setores. Os índices de con-
fiança têm avançado nos últimos meses, tanto nas empresas quanto nos consumidores. Mas alguns fatores 
que podem estar ajudando a recuperação da confiança neste momento podem não ser sustentáveis ao longo 
do tempo, como a desaceleração da inflação e a melhora do mercado de trabalho. A incerteza continua em 
patamar alto, e o ambiente macroeconômico negativo pode limitar essa trajetória favorável.
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Mercado de trabalho
Desemprego cai novamente, mas na margem nível de ocupações 
mostra estabilidade. Rendimentos aumentam, beneficiados por 

menor inflação e composição favorável. Caged mostra estabilidade, 
mas se espera desaceleração

Daniel Duque

O IBGE divulgou a edição de julho da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), 
na qual o trimestre móvel da taxa de desemprego fechou em 9,1%, em linha com o projetado pelo FGV IBRE, 
de 9%. Em termos dessazonalizados, o percentual caiu de 9,2% para 9% entre a edição divulgada e a anterior, 
uma desaceleração em relação aos últimos meses. Para agosto, espera-se que a taxa irá cair para 8,9%, nível 
semelhante àquele com ajuste sazonal.

Gráfico 2: Taxa de Desemprego 2019-22 (em %)
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

O gráfico a seguir mostra, com aplicação da metodologia desenvolvida pelo FGV/Ibre de mensalização, 
adaptada do IPEA, a variação mensal dessazonalizada do número da população ocupada. Como se vê, não 
houve crescimento da PO no último mês, mostrando potencialmente desaceleração do mercado de trabalho 
nos próximos trimestres. 
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Gráfico 3: Variação Mensal da População Ocupada (em %), dessazonalizado
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Apesar da desaceleração do emprego, os rendimentos do trabalho continuam mostrando consistentes 
altas recentemente. O gráfico abaixo mostra que a redução da inflação tem tido papel de aumentar o poder de 
compra da renda, mas as variações nominais também mostram aceleração.

Gráfico 4: Variação Mensal do Rendimento Efetivo do  
Trabalho Nominal e Inflação, dessazonalizados
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

Aplicando a decomposição da variação da renda média por efeito nível e composição4, pode-se auferir o 
papel dos tipos de empregos gerados para a trajetória dos rendimentos. O gráfico a seguir mostra o resultado 

4Ver Apêndice 3 no link: https://blogdoibre.fgv.br/posts/renda-do-trabalho-tem-trajetoria-negativa-por-categoria-ocupacional-nos-ultimos-
anos-o-que-e
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dessa metodologia na PNADC trimestral até o segundo trimestre de 2022, revelando que, desde o início do 
ano, o efeito composição5 deixou de contribuir negativamente para variação média, tendo sido responsável por 
0,4p.p. dos 1,8p.p. de aumento registrado no segundo trimestre.

Gráfico 5: Decomposição da variação do rendimento médio do trabalho
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE

O Caged, por fim, mostrou em julho geração de 219 mil vagas, um pouco abaixo do projetado pelo FGV 
IBRE, de 250 mil. Com ajuste sazonal, o saldo foi de cerca de 207 mil, relativa desaceleração em relação a ju-
nho, mas em nível semelhante aos períodos imediatamente anteriores. Para o mês de agosto, projeta-se criação 
de 270 mil postos de trabalho, o que corresponde a cerca de 137 mil quando aplicado ajuste sazonal.

Gráfico 6: Saldo de Vagas do Caged em 2020-22
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Fonte: CAGED (MTE). Elaboração: FGV IBRE.

5As categorias ocupacionais analisadas foram por grande setor (agricultura, indústria e serviços) e formalidade.
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Inflação
A desaceleração de grandes economias pode  

ajudar a conter o avanço da inflação

André Braz

A disseminação das pressões inflacionárias, deflagrada pelas altas recorrentes dos combustíveis e da ener-
gia em 2021, transmitiu à atividade industrial e de prestação de serviços custos que gradualmente começaram 
a impelir a inflação, fazendo-a chegar a inúmeros bens e serviços. Até o final do primeiro trimestre de 2022, a 
inflação parecia inclinada a repetir 2021 e terminar o ano próxima de 10%. Porém, a redução do ICMS da gaso-
lina, da energia e das tarifas de telefonia interrompeu aquela trajetória. 

A redução do ICMS resultou em rápida desaceleração da inflação, mas sem que esse efeito chegasse à 
maioria dos bens e serviços consumidos pelas famílias – o índice de difusão permanece em torno de 60%, indi-
cando que a maioria dos itens de peso no orçamento familiar continua a registrar aumentos em seus preços. 

Entre julho (-0,68%) e agosto (-0,36%), a inflação medida pelo IPCA permaneceu em terreno negativo, mas 
a influência para tal resultado partiu destacadamente das quedas registadas pelos preços da gasolina e da 
energia. Entretanto, em agosto, nova contribuição começou a ganhar força, com os preços dos gêneros alimen-
tícios registrando estabilidade, indicação do início do arrefecimento de pressões inflacionárias que ajudaram a 
impulsionar os números do IPCA em 2021 e início de 2022. 

No Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), os preços de grandes commodities começaram a registrar 
intensa desaceleração. O IPA-10 registrou queda para matérias-primas brutas em agosto (-1,9%) e setembro 
(-1,2%) e, no ano, esse importante grupo do IPA já acumula queda (-4,2%), mostrando que os preços das ma-
térias-primas estão em franco recuo. Esse efeito pode ser percebido entre as principais commodities agrícolas 
e minerais, inclusive para o preço do barril de petróleo. Essa tendência se sustenta pelo risco de desaceleração 
de grandes economias, em especial da China e de países da Europa. A inflação mantém-se elevada por todo 
o mundo, e juros em alta ampliam o risco de recessão em vários países, o que funciona como âncora a evitar 
novos aumentos nos preços das commodities.  

Tais desacelerações ajudaram a colocar todos os índices componentes do IGP em terreno negativo na edi-
ção de setembro. O índice ao produtor recuou devido ao comportamento do diesel (-6,7), do minério de ferro 
(-4,5%) e da soja (-1,4%). Já o INCC recuou devido às quedas registradas por vergalhões de aço (-2,9%) e tubos 
de PVC (-3,4%), ambos embalados pelos movimentos das matérias-primas, minério de ferro e petróleo. Por 
fim, esse movimento também bateu na porta do varejo. As quedas dos preços das commodities agropecuárias 
favoreceram a desaceleração do grupo alimentação e bebidas, que responde por 31% da inflação acumulada 
nos últimos 12 meses até agosto, e acumula alta de 10,1% no ano e 13,4% em 12 meses. 

Seja pela redução do ICMS ou pelo risco de recessão global, os preços dos energéticos e de importan-
tes matérias-primas manter-se-ão mais baixos pelos próximos meses. E, da mesma forma que os energéticos 
contribuíram para o espalhamento da inflação, seu comportamento atual tenderá a contribuir para a estabili-
dade dos preços. Uma vez que energia e combustíveis são custos importantes para a atividade industrial e de 
prestação de serviços, sua trajetória atual tenderá a reduzir a necessidade de repasses ao longo das cadeias 
produtivas. Isso deve contribuir para que os preços de bens duráveis e serviços, grupos cuja inflação se mostra 
mais persistente, finalmente mostrem sinais de arrefecimento. 
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Diante de tais contribuições, a expectativa para a inflação de 2022 recuou de forma expressiva. Segundo o 
Boletim Focus do Bacen de 11/09, a expectativa para a inflação de 2022 está em 6,4%, mas nossas estimativas 
mostram que a inflação pode encerrar o ano em 5,6%, considerando importante desaceleração dos preços dos 
alimentos e de outros componentes do índice a serem computados nas próximas edições do IPCA.

Política monetária
A interrupção do ciclo de alta dos juros e o  

risco de pressões inflacionárias futuras

José Júlio Senna

Em países como o Brasil, de longa tradição de inflação elevada, o Banco Central tem de agir rápido, 
diante do surgimento de pressões inflacionárias significativas. Quando isso acontece, não importa se tais 
pressões têm origem em choques de demanda ou em choques de oferta. A ideia é, simplesmente, evitar 
que expectativas mais desfavoráveis de inflação adquiram raízes profundas. Quanto mais entranhadas (no 
sistema de preços) se tornam essas expectativas, mais difícil removê-las, ou seja, mais custoso se torna o 
processo para toda a sociedade.

Muitos questionam se, no caso da alta recente de inflação, o Banco Central do Brasil agiu com a rapidez 
que seria desejável. Certamente é possível debater essa questão. Não parece haver dúvida, porém, de que, 
uma vez iniciado o processo de ajuste da política monetária, em março de 2021, em pouco tempo o BC levou o 
seu instrumento básico de política para território contracionista. 

A variável que melhor exprime o grau de aperto, ou frouxidão, da política monetária talvez seja o juro real 
ex-ante, de um ano, definido pela diferença entre o juro nominal de um ano e a expectativa Focus do IPCA para 
o mesmo horizonte de tempo. A tabela abaixo mostra a evolução dessa variável desde o início do ano passado, 
por trimestre. A ideia de apresentar médias trimestrais deriva do fato de que especialmente um dos compo-
nentes da métrica por nós utilizada, o juro nominal de um ano (swap 360), oscila significativamente em curtos 
espaços de tempo. Sendo assim, parece mais sensato trabalharmos com médias trimestrais. 

Tabela 3: Média Trimestral do Juro Real “ex-ante” para 12 meses

Swap Real 360 Swap Real 360

1T/21 0,20 1T/22 7,15

2T/21 1,63 2T/22 7,64

3T/21 3,38 3T/22 8,19

4T/21 6,03 4T/22 -

Nota: dados diários. Últimos dados: inflação 12 meses adiante = 09/09/22; swap 360 nominal = 09/09/22.  
Fontes: Bloomberg; Banco Central do Brasil (Pesquisa Focus).
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A tabela mostra que, dados os expressivos e seguidos ajustes da taxa Selic, promovidos pelo BC, e con-
siderando-se também as expectativas de mercado sobre o comportamento futuro da referida taxa, na média 
do último trimestre de 2021, o juro real ex-ante atingiu praticamente 6,0% a.a. Salvo casos excepcionalíssimos, 
trata-se de patamar de juro nitidamente restritivo, em qualquer parte do planeta.

O grau de aperto da política monetária foi crescente no período aqui considerado em razão dos seguidos 
movimentos altistas da taxa Selic, e acabou facilitado pela relativa estabilidade das expectativas de inflação 
(Focus), doze meses adiante, nas últimas semanas.

Na reunião do Copom de começo de agosto, os dirigentes do BC decidiram interromper o ciclo de alta da 
taxa Selic, ao mesmo tempo em que alteraram o horizonte relevante de política monetária, na medida em que 
passaram a “dar ênfase à inflação acumulada em doze meses no primeiro trimestre de 2024”. 

A nosso ver, o tal possível ajuste “residual” de 25 pontos na taxa Selic no Copom de setembro tem relevân-
cia reduzida, a não ser como eventual elemento sinalizador para os participantes de mercado no sentido de não 
serem muito afoitos em suas projeções de queda de juros em 2023. Na realidade, o importante é a interrupção 
do ciclo de alta. 

Tal interrupção parece plenamente de acordo com um dos princípios básicos do sistema flexível de metas 
de inflação. Quando a alta de juros julgada necessária para o cumprimento de determinada meta ameaça sacri-
ficar em excesso a atividade econômica, tal cumprimento deve ser adiado. No momento das decisões recentes, 
a projeção oficial de inflação para 2023 estava em 4,6%, bem alta comparada ao objetivo numérico para o referi-
do período. Seria difícil o BC interromper a alta de juros sem modificar alguma coisa. Poderia ter sido um ajuste 
na meta. O BC optou, porém, por alterar o horizonte relevante, mais simples, menos custoso. Evitou com isso o 
custo do estardalhaço que adviria na hipótese de se envolver o CMN, para uma mudança mais formal. 

O aspecto destacado no parágrafo imediatamente acima é o que deveríamos ter enfatizado por ocasião 
do Boletim Macro de agosto, no qual falamos mais do custo da decisão de alterar um procedimento padrão, 
adotado desde a implantação do regime de metas, do que propriamente do acerto da decisão de interromper 
o ciclo de alta da Selic. 

Por fim, cabe comentar que a opção pela interrupção poderá ter de ser revista mais adiante, dependendo, 
evidentemente, do teor de decisões a serem tomadas pelo próximo governo. Como se sabe, discute-se aber-
tamente a possibilidade de um waiver fiscal no começo de 2023, entendido como a suspensão temporária de 
regras fiscais, de maneira a viabilizar gastos públicos supostamente indispensáveis, por variadas razões, mas 
não incluídos na proposta orçamentária já enviada ao Congresso. A ideia em debate envolve também o simultâ-
neo fortalecimento de nossas regras fiscais. Sem isso, o referido waiver fiscal, dependendo de como aconteça, 
poderá se tornar fonte de renovadas pressões inflacionárias. O risco maior é virmos a ter um waiver muito ex-
pressivo, enquanto a discussão sobre as regras fiscais permanentes fica para depois.
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Política fiscal
PLOA 2023 joga luz sobre os desafios fiscais

Manoel Pires

Na edição de agosto do Boletim Macro do IBRE, escrevi em parceria com Bráulio Borges um artigo que mos-
trava que o total de itens em discussão na política fiscal totalizava R$ 434 bilhões. Nesse contexto, seria importante 
observar: (i) o caráter temporário da melhora fiscal em 2022; (ii) o quanto tais elementos deteriorariam o resultado 
fiscal de 2023 e; (iii) quais estratégias em discussão para lidar com esses fatos, seja pelo governo atual ou pelas 
demais candidaturas. Concluímos que o volume em discussão dava força à tese do waiver fiscal.

No dia 31 de agosto, a equipe econômica apresentou a proposta de lei orçamentária para o ano de 2023 
(PLOA-2023). Nela, foram incorporados alguns dos elementos que elencamos, o que reduziu a incerteza fiscal, 
apesar de os riscos fiscais continuarem relevantes. Por um lado, as estimativas de arrecadação são conserva-
doras e incluem: (i) a manutenção das desonerações sobre combustíveis que tinham previsão de encerramento 
em dezembro de 2022; (ii) normalização da arrecadação do setor extrativo com redução do preço das commo-
dities e; (iii) receitas de concessões apenas dos ativos que já foram destinados ao setor privado.

Apesar do relativo otimismo com a projeção de crescimento do PIB de 2,5%, a arrecadação projetada cai de 
22,9% do PIB em 2022 para 21,2% do PIB em 2023, uma queda 1,7 p.p. do PIB. Assim, eventual frustração na 
projeção de crescimento do PIB pode ser compensada por alguma surpresa positiva em itens da arrecadação 
menos sensíveis à atividade econômica.

Pelo lado das despesas, o orçamento incorporou pequena parcela dos riscos que elencamos. Em particu-
lar, não há previsão para a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, as despesas discricionárias con-
tinuam muito baixas (R$ 99 bilhões) – nível que forçou a mudança do teto de gastos em anos anteriores – e o 
valor alocado para o reajuste do funcionalismo está abaixo do requerido para repor a inflação. Nesse contexto, 
o orçamento prevê contração das despesas de 18,9% do PIB em 2022 para 17,6% do PIB em 2023, redução de 
1,3 p.p. do PIB.

Essa contração de despesa nunca foi feita em períodos de normalidade econômica. Durante a divulgação 
da proposta, a equipe econômica alertou sobre a importância de se buscar acordo político para viabilizar a ma-
nutenção do valor atual do Auxílio Brasil e que se retomem as tratativas para atualização da tabela do Imposto 
de Renda, o que reforça a probabilidade de ocorrer novamente algum tipo de waiver.

É nesse contexto, em meio a muitos riscos fiscais remanescente, que a proposta de orçamento prevê dé-
ficit primário de 0,62% do PIB (equivalente a R$ 63,7 bilhões), vindo de superávit acumulado em doze meses 
de 1,2% do PIB. Com essa deterioração, cabe constatar que a proposta de orçamento não endossa a tese de 
que houve grande ganho estrutural de arrecadação, tal como propalado desde o ano passado por parte da 
equipe econômica.

Os elementos não incorporados na proposta orçamentária parecem tornar mais provável piora adicional de 
resultado primário, porque a própria equipe econômica trabalha para ampliar o Auxílio Brasil e reajustar a tabela 
do Imposto de Renda. Uma surpresa positiva, atualmente, está baseada em fatores circunstanciais. Caberá ao 
próximo presidente a delicada tarefa de indicar uma abordagem realista e responsável para lidar com o risco 
fiscal remanescente para 2023.
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Setor externo
Um cenário mais desfavorável para as exportações em 2023

Lia Valls Pereira

O saldo da balança comercial acumulado até agosto foi de US$ 43,9 bilhões, valor inferior ao de igual pe-
ríodo de 2021, US$ 52 bilhões. Em 2021, nessa mesma base comparação em relação a 2020, as exportações 
cresceram 37,4% e as importações, 34,4%. Em 2022, a variação do acumulado do ano até agosto em relação 
ao mesmo período de 2021 foi de 19,1% para as exportações e 32,3% para as importações. O que leva a um 
menor superávit este ano é, portanto, a desaceleração no valor exportado. 

Entre agosto de 2021 e 2022, a variação em valor das exportações foi de 13,1% com aumento no volume de 
6,6% e nos preços de 5,7%.  Alo longo do ano, porém, a variação dos preços superou a do volume e na compa-
ração do acumulado do ano até agosto, preços subiram 17,4% e o volume 1,3%. Nas importações, a diferença 
entre a variação nos preços e no volume diminuiu, mas na comparação do acumulado do ano, o volume cres-
ceu 3% e o preço, 28,1%, levando a um variação em valor de 36,4%. Os dados de agosto sugerem que o ritmo 
de crescimento dos preços exportados e, em menor grau, dos importados, estaria desacelerando  (Gráfico 7). 

Gráfico 7: Variação (%) nos índices de volume e preços das exportações e importações
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

O menor crescimento nos preços exportados está associado ao desempenho das commodities, que explica-
ram 67% das exportações brasileiras em agosto e 68% no período de janeiro a agosto. Como ilustrado no Gráfico 
8, os preços das commodities aumentaram 3% e os das não commodities, 12,7%, na comparação de agosto 2022-
2021. No entanto, no ano, a variação nos preços das commodities e das commodities é similar, 18% e 17%, respec-
tivamente. No caso do volume, as não commodities registraram variações superiores à das commodities, seja na 
comparação mensal ou no acumulado do ano até agosto. Ressalta-se a comparação do acumulado do ano, com o 
registro de recuo no volume exportado das commodities (-1,8%) e avanço das não commodities (+7,4%). 
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Gráfico 8: Variação (%) no volume e nos preços das exportações  
de commodities e de não commodities
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

Nas importações, a variação nos preços das commodities foi de 51,4% na comparação mensal e de 63,4% 
no acumulado do ano. Observa-se que, embora essas importações representem cerca de 10% das importações 
totais brasileiras, os elevados percentuais contribuíram para que o aumento nos preços importados superem o 
das exportações ao longo desse ano. No Gráfico 9, chama atenção o aumento no volume importado das com-
modities (10,6%) e das não commodities (16,9%) em agosto, apesar de que, no acumulado do ano, a variação 
seja de apenas um dígito nos dois casos. O aumento em agosto pode ser um indicador do maior nível de ativi-
dade observado nos últimos meses. 

Gráfico 9: Variação (%) no volume e nos preços das importações de  
commodities e de não commodities
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

O crescimento dos preços importados acima dos exportados a partir de meados de 2021 levou a uma que-
da nos termos de troca, apesar da elevação nos preços das commodties, como mostra o Gráfico 10. Entre junho 
de 2021, o maior nível dos termos de troca desde janeiro de 2015, e agosto de 2022, os termos de troca recua-
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ram 13,4%. Como já salientado em diferentes edições do Boletim Macro Ibre, é um resultado distinto de outros 
momentos em que o preços das commodities estavam crescendo e os termos de troca melhoraram. Contribuiu 
para esse resultado a queda nos preços do minério de ferro, um dos três principais produtos de exportação do 
país, e o aumento nos preços de insumos como fertilizantes. No caso do petróleo, os índices calculados pelo 
FGV/Icomex mostram aumento de 57% nos preços exportados e de 75% nos preços importados, o que repre-
senta contribuição adicional para a queda nos termos de troca (Gráfico 11) .

Gráfico 10: Índice dos termos de troca
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Gráfico 11: Variação (%) dos indicadores das exportações e importações  
de petróleo e derivados: jan-jun. 2021/2022
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.
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Para o ano de 2022, o superávit da balança comercial será menor do que em 2021, mas não haverá sur-
presas no balanço de pagamentos. Mesmo com déficit em conta corrente, o nível de reservas internacionais 
do país afasta qualquer risco cambial. O ponto a ser destacado é o cenário para 2023, quando questões de 
geopolítica e respostas da política comercial das principais economias mundias apontam menor crescimento 
do comércio mundial.

A geração dos saldos superavitários da balança comercial continua a depender do mercado asiático e da 
China, em especial. Do saldo de US$ 34,2 bilhões com a Ásia, a China contribui com US$ 23,3 bilhões no acu-
mulado do ano até agosto de 2022. O restante de US$ 10,9 bilhões com os demais países asiáticos é superior 
ao saldo com a América do Sul (US$ 9,7 bilhões) e com a União Europeia (US$ 5,2 bilhões). Os Estados Unidos, 
que são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, explicam o déficit com a América do Norte. O saldo 
com os Estados Unidos foi negativo em US$ 10,5 bilhões e, com o restante dos países da região, foi poisitivo 
em US$ 1,1 bilhão. O segundo maior déficit por regiões/blocos foi com a União Econômica Euroasiática (Rús-
sia, Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão), em que a Rússia contribuiu com um déficit de US$ 4,6 
bilhões: o segundo maior déficit bilateral do Brasil, após os Estados Unidos (Gráfico 12).

Gráfico 12: Balança comercial do Brasil:  
principais regiões/blocos, jan-ago 2022, em US$ bilhões
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Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

Os contenciosos entre os Estados Unidos e a China continuaram com o governo Biden e se intensificaram 
com a Guerra da Ucrânia. Para o comércio exterior dos Estados Unidos, estudo de Bown (2022) identificou re-
direcionamento das importações chinesas de produtos de energia (gás natural, petróleo e carvão) dos Estados 
Unidos para a Rússia. Nesse caso, a pergunta seria se isso afeta as exportações brasileiras de petróleo para a 
China, que é o nosso principal mercado. Observa-se que as exportações totais de petróleo brasileiras cresce-
ram 33% entre os acumulados do ano até agosto de 2021 e 2022 e a participação no total da pauta aumentou 
de 10,7% para 11,9%. Para a China, a participação do produto na pauta de exportações brasileiras para esse 
país caiu de 49,2% para 37,7% e o aumento foi de 2% na comparação interanual do acumulado até agosto de 
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2021 e 2022. O que sugere a possibilidade de algum desvio, mas é peciso analisar os índices de volume que 
serão construídos pela base de dados FGV/Icomex e apresentados na próxima edição. 

Por outro lado, o aumento em 145% das vendas de milho do Brasil no comércio mundial é visto como efeito 
positivo da retração da oferta de grãos e problemas de logística na Ucrânia e Rússia. Os contenciosos geo-
políticos influenciam a direção dos fluxos de comércio e, nesse cenário, a melhor posição do Brasil é manter, 
se possível, uma postura de neutralidade. Independentemente de efeitos positivos ou negativos, contudo, os 
contenciosos geram incertezas e tornam os operadores de comércio exterior mais cautelosos. 

O tema da mudança climática continua como uma das prioridades nas principais economias do mundo. 
Além do anúncio do imposto de carbono incidente sobre produtos poluentes pela União Europeia, o Parlamento 
Europeu anunciou que irá criar restrições para produtos associados a regiões desmatadas. Entre o produtos 
estão a soja, café, cacau, milho, madeira e produtos de origem animal. Novamente um possível fator gerador de 
incertezas no comércio se não forem especificados de forma clara e transparente os critérios.

Além dessas questões, o cenário macroeconômico é desfavorável. Juros altos nos Estados Unidos e União 
Europeia, a crise da energia que afeta a Europa, a desaceleração do crescimento da China e gargalos ainda 
existentes nas cadeias de suprimentos apontam menor crescimento do comércio mundial. Dessa vez, porém, 
diferentenmente de 2008 e 2020, a China provavelmente não será o fator anticíclico que teve papel crucial para 
o desemepenho exportador do Brasil nesses anos de recessão citados.

Referência

Bown, C. (2022). First trade war, now Russia’s real war. Why US exports to China continue to suffer. https://www.
piie.com/blogs/blog/first-trade-war-now-russias-real-war-why-us-exports-china-continue-suffer?

Internacional
Sobre o irrealismo das visões (otimistas)  

dos mercados financeiros americanos

José Júlio Senna

Uma característica marcante dos atuais tempos de inflação elevada nos Estados Unidos tem sido o oti-
mismo dos participantes de mercado, de modo geral. Isso é verdade, por exemplo, tanto no tocante ao com-
portamento futuro da inflação, quanto no que diz respeito aos níveis dos juros reais e nominais necessários 
ao seu combate. 

O gráfico a seguir ilustra o primeiro caso. Ele mostra a evolução recente das expectativas de inflação para 
um ano, obtidas por meio de pesquisas realizadas junto ao público não especializado, e o comportamento da 
chamada inflação implícita, também para um ano, estabelecida pelas ações dos participantes de mercado. 

As mais recentes leituras dos respectivos números indicam expectativas de inflação apuradas pelo Fe-
deral Reserve Bank of New York para os próximos 12 meses da ordem de 5,7%, e de 4,8% de acordo com 
a apuração feita pela Universidade de Michigan. A inflação implícita de um ano, por seu turno, encontra-se 
em 2,0% (na média do mês; na ponta, 2,4%), ou seja, cerca de metade, ou menos da metade, dos números 
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constatados nos mencionados surveys. Em poucas palavras, o mercado tem uma visão mais otimista acerca 
da inflação futura do que o público de modo geral. 

Gráfico 13: Expectativas de Inflação e Inflação Implícita de 1 ano – EUA
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Otimismo comparável também se nota quando observamos o comportamento dos juros de mercado. No 
começo deste ano, por exemplo, medida pelo CPI, a inflação anual corrente já havia chegado a 7,1% a. a. 
(dado referente ao ano fechado de 2021, conhecido em janeiro). A taxa nominal de juros de dois anos, porém, 
determinada fundamentalmente pelas expectativas de evolução da taxa básica de juros no referido período, 
inicialmente em 0,8%, terminaria o mês de janeiro em 1,2%.

Na mesma época, a taxa real forward de um ano, ou seja, a taxa real média esperada para os 12 meses 
posteriores aos próximos 12 meses, era negativa, pouco acima de -2,0% ao ano. (Gráfico 14). E a taxa real dos 
papéis do Tesouro indexados à inflação, conhecidos por TIPs, para cinco anos, era também negativa, pouco 
superior a -1,6% ao ano. 

Dos números aqui citados é possível inferir que os participantes de mercado nos Estados Unidos têm tido não 
apenas uma visão otimista com relação ao futuro da inflação, mas também que demoraram bastante para perce-
ber a necessidade de ajustes importantes na política monetária para combater o rápido aumento da inflação.      

O gráfico a seguir mostra que foi somente a partir de meados do corrente ano que a mencionada taxa 
forward de um ano (1 by 1) ingressou em território positivo. Note-se que, mesmo após a ficha ter começado a 
cair, os participantes de mercado voltaram a levar a referida taxa para perto de zero, como se fosse possível 
trazer a inflação para a meta sem que os juros reais sequer chegassem ao campo positivo. Claro que uma 
interpretação alternativa seria no sentido de que os participantes de mercado teriam deixado de acreditar na 
determinação do Fed de cumprir a tarefa de reduzir a inflação para próximo de 2,0%. Tal hipótese, porém, não 
combina com expectativas de queda rápida da inflação, a menos, evidentemente, que todas as pressões infla-
cionárias recentes fossem derivadas de choques, passíveis de se dissiparem rapidamente, algo que já se sabe 
não ser verdade.
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Gráfico 14: Evolução Recente da Taxa Forward de Juro Real 1 by 1 nos EUA
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Nota: dados diários. Últimos dados: 14/09/22. Fonte: Bloomberg.

Somente após o duro discurso de Jerome Powell no Simpósio de Jackson Hole, em 26 de agosto último, 
foi que a taxa real forward voltou a subir, movimento esse reforçado pelos números feios do CPI divulgados 
mais recentemente. 

Os pontos para os quais desejamos chamar a atenção são simples: a) não será fácil debelar a inflação 
americana; b) tal inflação é muito mais uma questão de fundamentos do que de choques de oferta; c) a in-
flação nuclear é a que mais preocupa, estando ela diretamente associada às fortes pressões atuais sobre o 
mercado de trabalho; d) levar a inflação para perto de 2,0% exigirá promover expressiva desaceleração da 
atividade econômica, possivelmente uma recessão, a ponto de efetivamente conseguir conter a demanda por 
mão de obra; e) atingir tal objetivo somente será possível na hipótese de a política monetária ingressar em 
território contracionista, e lá permanecer por algum tempo; f) o Fed parece muito comprometido em não se 
afastar desse objetivo.

Por certo, até onde irá o aperto monetário é difícil dizer. Sabe-se, porém, que, para produzir desaceleração 
da economia e queda mais adiante da inflação, não apenas os juros reais de política monetária precisam ficar 
acima da taxa real neutra, estimada em 0,5% a.a., ou um pouco menos, como os índices que avaliam o estado 
das condições financeiras precisam se situar em região contracionista. Até o presente momento, porém, ne-
nhum dos três principais índices (Chicago Fed, Goldman Sachs e Bloomberg) chegou a essa região, deixando 
claro que ainda há muito o que acontecer em matéria de aperto monetário.
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Em foco IBRE
Construção: 2022 será outro ano de crescimento expressivo 

Ana Maria Castelo

O desempenho da construção continua surpreendendo e contribuindo para a melhora da atividade. No se-
gundo trimestre, houve aceleração do PIB setorial, que alcançou, em 12 meses, variação de 10,5%, superando 
assim a taxa alcançada em 2021. 

Os números dos primeiros meses já tinham promovido a revisão da projeção para 2022, que agora, com 
o desempenho excepcional do segundo trimestre, teve nova melhora, passando para 6,1% no ano (ver Seção 
Atividade Econômica). Com esse resultado, o PIB do setor irá superar o nível pré-pandemia (2019) em 9% e vai 
diminuindo a distância para o pico registrado em 2013 (-21,6%).

Gráfico 15: PIB da Construção: 1995 - 2022
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No artigo “Construção civil mantém crescimento, mas até quando?” foi ressaltado que o segmento de refor-
mas e manutenção e de produção habitacional realizada diretamente pelas próprias famílias ou por pequenos 
empreiteiros vinha mostrando uma resiliência importante para sustentar a atividade. Vale ressaltar que o ímpeto 
das reformas já não é o mesmo de 2020 e 2021 – o que pode ser confirmado pela queda das vendas de mate-
riais de construção no varejo nesses primeiros seis meses do ano (-7,3%). No entanto, nesse período, o volume 
de vendas ainda se mantêm 10,5% acima do patamar de 2019.

A PNAD também mostra aumento das ocupações bastante significativo entre os assalariados sem carteira 
– de 20,6%, na comparação do primeiro semestre com o mesmo período de 2021. A categoria foi a que mais 
sofreu durante a pandemia, mas o número de ocupados nessa posição já superou o mesmo período de 2019, 
indicando patamar de atividade bastante significativo. 
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Mas o que salta aos olhos hoje é o desempenho do mercado imobiliário como força propulsora do setor. 
Como tem sido amplamente destacado, a construção está sob o efeito do ciclo de negócios iniciado ainda em 
2019 e intensificado com a queda das taxas de juros do crédito imobiliário em 2020.

Tanto a PNAD quanto o Caged confirmam a contribuição do mercado imobiliário para os resultados alcan-
çados nesse primeiro semestre de 2022. Vale lembrar que Edificações tem a maior participação tanto no PIB 
quanto na ocupação dentro da construção.

Em julho, o Caged apontou que o emprego teve alta de 10,5% em 12 meses, sendo que o segmento de Edi-
ficações comandou as contratações, com variação de 13,2%, enquanto em Serviços Especializados o emprego 
aumentou 13,4% e em infraestrutura, 4%, na mesma comparação.

A Sondagem da Construção do FGV IBRE confirma o cenário de crescimento, mas traz algumas qualifica-
ções importantes para que se possa entender o que ocorre no setor.

A percepção empresarial que prevalece é de que a atividade segue aquecida em 2022: em agosto, 27,2% das 
empresas disseram que a atividade aumentou contra 16,9% que mencionaram queda. Na comparação com agosto 
de 2021, há maior percentual de empresas com aumento da atividade, mas as assinalações de queda também cres-
ceram, de tal modo que nessa comparação, o Indicador de Evolução Recente da Atividade teve ligeira queda.

Também vale observar que, ao longo do ano, houve redução no ritmo de alta – entre dezembro de 2021 e 
agosto, o Índice de Evolução da Atividade registra pequeno recuo (-0,5 ponto). 

Outro destaque é que o desempenho entre os segmentos é bastante distinto. Os empresários sinalizaram que, 
em Edificações Residenciais, a melhora na atividade entre dezembro e agosto foi muito pequena – o indicador 
subiu 0,3 ponto. Por outro lado, em Preparação de Terrenos, que representa o início do ciclo de produção, ocorreu 
alta de 2,3 pontos e é o segmento com melhor percepção relativa da atividade setorial (ver gráfico a seguir). 

Também se sobressai o segmento de Obras Viárias, que apresenta a maior alta em pontos do indicador 
entre dezembro e agosto (8,8 pontos), refletindo o ciclo de obras do ano de eleições.

Em contrapartida, em Obras de Acabamento houve uma inflexão muito forte. Esse segmento está associado 
às reformas, mas também representa a parte final do ciclo produtivo, assim é possível que volte a se recuperar.

Gráfico 16: Evolução Recente da atividade, ago/22
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De todo modo, intriga ver que o segmento de Edificações, que comanda a geração de empregos, tem Índi-
ce de Confiança e de percepção de atividade abaixo da média do setor.

Gráfico 17: ICST Construção x Edificações
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O Índice Geral do Mercado Imobiliário (IGMI-R) mostra que a valorização dos preços dos imóveis tem se 
dado de forma bastante distinta entre as capitais. Ou seja, a dinâmica nesses mercados tem sido diferente – al-
guns mercados estão muito aquecidos e outros nem tanto. Há uma diferença que alcança 10 pontos percentu-
ais entre o aumento do imóvel no Rio de Janeiro e em Recife. 

Gráfico 18: IGMI-R, taxa acumulada em 12 meses até julho/22
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Um ponto de destaque nos números do setor é que, ao contrário do que se poderia esperar, a conjugação 
de preços de imóveis e taxas de financiamento mais altas, até o momento, não provocou inflexão no mercado.

Mas há uma mudança na composição do crescimento. A pesquisa de mercado da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC) apontou que, no primeiro semestre do ano, houve aumento de 1,4% nas ven-
das e queda de 6% dos lançamentos na comparação com 2021. O programa Casa Verde Amarela (CVA) foi o 
responsável pelo desempenho medíocre: as vendas relacionadas ao programa caíram 5,6% e os lançamentos 
diminuíram 28,1% no período. Com melhor desempenho, o Médio e Alto Padrão (MAP), que no segundo trimes-
tre de 2020 representava 44% das vendas, passou a absorver 56% no segundo trimestre de 2022. 

A cidade de São Paulo, que tem alcançado patamares recordes de lançamentos e vendas, também acusa 
a mudança. A pesquisa do SECOVI-SP apontou que, até julho, as vendas de imóveis novos cresceram 10% na 
comparação com 2021, sendo que no segmento do CVA as vendas se mantiveram estáveis.

O programa CVA registra os impactos do cenário mais adverso para as famílias de baixa renda, que, mesmo 
com taxas menores e subsídio, sofrem para se enquadrarem nas condições exigidas para obter o financiamento 
do FGTS.

Para tentar mitigar esse problema, o Conselho Curador do FGTS anunciou algumas mudanças nas regras 
e condições de financiamento, reajustando a renda limite dos grupos 2 e 3 do programa. A renda máxima para 
obter o financiamento pelo programa passou de R$ 7 mil para R$ 8 mil. Além disso, o prazo do crédito aumentou 
de 30 para 35 anos. Essas medidas vêm se somar à alteração da curva de subsídios feita em março (embora o 
orçamento de subsídios tenha permanecido em R$ 8,5 bilhões).

Ou seja, procurou-se incorporar ao programa famílias que passaram a ter dificuldades de obter crédito pelo 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que tem como funding a poupança e possui taxas de 
juros mais elevadas. 

As medidas não resolvem o problema do grupo composto pelas famílias da antiga faixa 1, que opera com 
subsídio oriundo do orçamento da União. O que explica também o pior desempenho do programa nas regiões 
Norte e Nordeste. 

A despeito de todas as medidas que promoveram e facilitaram o saque do FGTS, reduzindo suas disponibi-
lidades, esse funding permanece vital para o acesso à moradia de parcela importante da população, financian-
do empresas e famílias. 

Com a inclusão no programa de famílias de maior renda, o mercado imobiliário deverá ganhar algum fôlego. 
Isso deve ter contribuído para a melhora na margem nas expectativas empresariais sobre a Demanda Prevista 
para os próximos meses do segmento de Edificações Residenciais, captadas pela Sondagem da Construção. 
Depois de duas quedas consecutivas, o Indicador de Demanda Prevista do segmento voltou a crescer em 
agosto e tem resultado positivo em relação a dezembro, embora ainda permaneça abaixo do nível alcançado 
no ano passado.

Mas a dúvida em relação à continuidade do crescimento setorial permanece pertinente. O ciclo é duradou-
ro? Considerando as expectativas de desaceleração da economia, o setor vai continuar descolado? 

No que diz respeito à autoconstrução e autogestão, ou seja, obras realizadas pelas próprias famílias, as 
perspectivas são menos favoráveis. O endividamento, que segue em patamares recordes, e a desaceleração da 
economia devem dificultar o cenário para esse segmento.

As vendas no mercado imobiliário, por sua vez, permanecem em nível alto historicamente, o que sinaliza 
que o ciclo está se estendendo e seus efeitos sobre a atividade devem ultrapassar 2022.  

Mas os desafios pela frente são grandes. Como é o caso da perspectiva de novas paralisações das obras 
do programa CVA em 2023 por falta de previsão orçamentária. 
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Em relação aos novos negócios, como se viu nas pesquisas, houve desaceleração no ritmo das vendas 
de imóveis. Assim, é preciso cautela, pois o cenário em 2023 será mais difícil – as taxas do crédito imobiliário 
devem permanecer elevadas.

O segmento de infraestrutura enfrentará desafios maiores para sustentar a atividade face às dificuldades 
fiscais que se vislumbram para o próximo ano. O Projeto de Lei do Orçamento Federal tem a menor previsão 
de recursos dos últimos 14 anos, o que torna os investimentos dependentes das emendas parlamentares e da 
orientação do governo que irá se iniciar.

Por outro lado, as dificuldades com os custos que, nos últimos dois anos, representaram a principal limita-
ção aos negócios devem ser atenuadas com as expectativas de inflação menor e os efeitos da desaceleração 
global sobre o petróleo e as commodities metálicas.

Gráfico 19: INCC-M e componentes, taxa acumulada em 12 meses
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