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A incerteza global aumentou, de acordo com o World Uncertainty Index (WUI), medida que engloba a situa-
ção em 143 países. 

Não é difícil identificar as várias fontes dessa elevada incerteza. A persistência da guerra na Ucrânia, assim 
como das sanções impostas em reação a esta, é uma delas. O desafio que a pandemia segue impondo à eco-
nomia chinesa e, por tabela, às cadeias globais de valor, é outra. A isso se somam as fortes e, até certo ponto, 
surpreendentes pressões inflacionárias, com os preços subindo com ritmo e grau de disseminação que não se 
viam há décadas. Resultam daí incertezas adicionais sobre até quanto e quando a política monetária precisará 
ser apertada, em praticamente todos os países, e como isso se refletirá sobre o nível de atividade, com a pers-
pectiva de recessão se tornando cada vez mais provável em várias economias.

De fato, o aumento da incerteza já era um mau sinal para a atividade econômica global. A pesquisa do WUI 
é elaborada a partir de dados trimestrais e, considerando apenas as informações relativas ao primeiro trimestre, 
conclui-se que a maior incerteza por si só já prenunciava declínios significativos no crescimento mundial. Se-
gundo os autores da pesquisa, o aumento da incerteza no primeiro trimestre poderia ser suficiente para reduzir 
o crescimento global anual em até 0,35 ponto percentual. 

De lá para cá, o cenário prospectivo tornou-se ainda mais desafiador.  No encerramento do segundo trimes-
tre, já se observa uma perda de tração da demanda nos países desenvolvidos, refletindo a escalada da inflação 
e a deterioração das expectativas dos produtores, com destaque para a indústria. 

Recentemente, as principais autoridades monetárias, reunidas na conferência anual do Banco Central Euro-
peu (BCE), destacaram que a era da inflação e juros baixos havia chegado ao fim, após o choque inflacionário 
causado pela pandemia e pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nos EUA, o presidente do Federal Reserve 
(Fed, banco central dos EUA) reforçou a necessidade de aumento de juros com celeridade para combater a 
inflação, observando que “é altamente provável que o processo envolva alguma dor, mas a pior dor viria de não 
enfrentar essa alta inflação e permitir que ela se torne persistente.”

Nos EUA, as pressões inflacionárias não dão trégua: em junho, o Índice de Preços ao Consumidor atingiu 
9,1% no acumulado em 12 meses, com alta generalizada dos preços. O mercado de trabalho ainda está muito 
forte, com os salários em alta, pressionando a inflação de serviços. Esse quadro inflacionário tem preocupado 
os membros do FOMC, e os discursos mostram não apenas a intenção de se manter o ritmo de aperto monetá-
rio de 75 p.b., mas também que a possibilidade de um aperto de 100 p.b. não está descartada.

Na América Latina, o ciclo de aperto monetário continua avançando, e tende a ser reforçado pelo fato de 
a atividade econômica vir surpreendendo para cima, o que contribui para um ambiente mais inflacionário tam-
bém.  A melhora na atividade deve ser transitória. Assim, mesmo que em alguns países da região o desempe-
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nho da atividade tenha sido melhor que o esperado no início de 2022 – em parte ajudado por termos de troca 
mais altos, pela reabertura da economia, pelo uso de poupança acumulada durante a pandemia e por mais es-
tímulos fiscais –, as perspectivas futuras são bem negativas. De fato, o ambiente externo muito mais desafiador, 
a erosão da renda real, o aperto monetário e o ambiente político turbulento em vários países devem se somar 
para causar uma desaceleração do crescimento ao longo do segundo semestre e em 2023. Assim, em que pese 
as projeções de crescimento para 2022 estarem sendo revistas para cima pelos agentes de mercado, para 2023 
as revisões ocorrem na direção oposta.

No Brasil, o cenário não tem sido muito diferente.  As previsões também sinalizam uma forte desaceleração 
da atividade em 2023. Mas, no curto prazo, esta tem surpreendido para cima, com destaque para o setor servi-
ços e para a geração de emprego. Com isso, elevamos a nossa previsão de crescimento do segundo trimestre, 
em relação ao primeiro, de 0,4% para 0,8% (TsT). No entanto, é importante ressaltar que o PIB do segundo 
trimestre foi positivamente favorecido pelas medidas de antecipação do  13º de aposentados e pensionistas e 
pela liberação de FGTS. Portanto, com a inflação muito elevada, e sem novas liberações de fundos, a tendência 
seria o terceiro trimestre registrar uma expressiva desaceleração do crescimento do consumo das famílias. 

Dada a aproximação das eleições, portanto, tudo indicava que novas medidas para a sustentação da renda 
(e do consumo) seriam elaboradas. A grande questão era como desenhar essas políticas, com aumento ex-
pressivo nos gastos públicos, mas sem elevar a percepção de riscos dos agentes. Como em outros momentos, 
apesar de o teto continuar existindo formalmente no texto da Constituição, na prática ele perdeu muito de sua 
credibilidade, com impactos negativos para a atividade à frente. De fato, pelo terceiro ano consecutivo emendas 
constitucionais são aprovadas para aumentar o estímulo fiscal, alçando os gastos acima do teto. A PEC 1/2022, 
que determinou a volta do estado de emergência, permitirá gastos “extra-teto” de R$ 42 bilhões. Foram nela 
incluídos um aumento temporário do Auxílio Brasil, de R$ 200 por mês, a duplicação do Auxílio Gás para famílias 
de baixa renda e a criação de um voucher para caminhoneiros, de mil reais mensais. 

Além disso, medidas de redução temporária de tributos que foram implementadas reduzem expressivamen-
te a inflação no ano corrente, com destaque para o terceiro trimestre, mas geram uma inflação mais elevada 
no ano que vem, que está no horizonte relevante para a política monetária. Nesse contexto, as expectativas de 
inflação para 2023 continuam se deteriorando. 

A piora do quadro fiscal e das expectativas inflacionárias pressiona ainda mais as taxas de juros de merca-
do. O esforço fiscal deveria estar na lista de prioridades do novo governo, pois uma das principais questões na 
política econômica será como garantir a sustentabilidade da dívida em um contexto em que a taxa de juros ficou 
mais elevada, elevando os gastos públicos com juros, e que o teto de gastos perdeu muito de sua função, mas 
a pressão por mais gasto do social se intensifica. 

Retornar ao caminho da consolidação fiscal será fundamental para uma trajetória de dívida pública susten-
tável. Isso leva à necessidade de novas reformas estruturais e de uma âncora fiscal robusta. A incerteza reside 
na forma como serão conduzidas as propostas de consolidação fiscal à frente, quer seja via aumentos da carga 
tributária, quer seja via cortes de despesas. Vale aqui registrar, sobre isso, que nossa carga tributária já é muito 
elevada, tendo atingido 33,9% do PIB em 2021, um valor muito superior à média da América Latina e próximo 
da média dos países da OCDE.

No todo, as diversas medidas discutidas acima elevaram as perspectivas de crescimento para 2022, de 
0,9% para 1,7%. No entanto, revisamos para baixo a previsão de crescimento para 2023, de +0,4% para -0,3%. 
Não há o que comemorar, portanto. 

Com essas questões em mente, podemos assim resumir os destaques desta edição do Boletim Macro 
FGV IBRE:
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Atividade econômica –  � página 7: Em maio, os indicadores de alta frequência mostraram uma desacelera-
ção no ritmo de crescimento da economia, mesmo com um bimestre mais positivo pelo lado da indústria. 
Os serviços voltaram a crescer na margem, enquanto o varejo surpreendeu negativamente e a indústria, 
apesar de sinalizar um bimestre um pouco mais favorável, continuou a sofrer com gargalos logísticos. Com 
isso, revisamos o crescimento do PIB projetado para o segundo trimestre, de 0,4% para 0,8%, relativamen-
te ao primeiro trimestre de 2022. Avaliamos que ainda há espaço para a recuperação de algumas ativida-
des de serviços. Em contrapartida, pelo lado da demanda, apesar de esperarmos um segundo trimestre 
forte para o consumo das famílias, a atividade ainda deve ser fraca no fechamento do ano, além de haver 
contração dos investimentos no agregado de 2022. Com tudo isso, e após a aprovação de algumas medi-
das de estímulo fiscal no Congresso, elevamos a previsão de crescimento para o ano, de 0,9% para 1,7%. 
Como a revisão se deve a medidas de caráter temporário, também revimos o cenário para 2023, de alta 
de 0,4% para queda de -0,3%, dada a base de comparação mais favorável deste ano e a descontinuidade 
dos estímulos no ano que vem. 

Expectativas de empresários e consumidores –  � página 9: Os índices de confiança empresarial e do con-
sumidor encerraram o segundo trimestre em alta. Mesmo com resultados favoráveis, a prévia de julho sinali-
za uma possível desaceleração no segundo semestre. Os efeitos dos incentivos são temporários, e em parte 
absorvidos pelas dívidas das famílias, não se revertendo em elevação mais significativa do consumo de bens 
e serviços. O setor de serviços, que vinha se restabelecendo, indica desaceleração e gera preocupação so-
bre a continuidade da recuperação do mercado de trabalho. Além do ambiente macroeconômico desafiador, 
a aproximação do período eleitoral deve tornar mais incerta a trajetória da confiança nos próximos meses. 

Mercado de trabalho –  � página 11: A PNAD Contínua divulgou sua edição de maio, indicando uma taxa de 
desemprego de 9,8%, 0,4 ponto percentual abaixo da projetada pelo FGV IBRE. Com ajuste sazonal, o re-
sultado mostra nova forte queda do desemprego, de 10,2% para 9,6%. As quedas recentes são explicadas 
principalmente pela aceleração  do número de trabalhadores informais. O setor de serviços, que puxou o 
emprego até abril, registrou queda em maio, sendo compensado por agropecuária e indústria. A dinâmica 
melhor do mercado de trabalho é explicada tanto pela composição da recuperação do PIB quanto pela di-
nâmica dos rendimentos do trabalho. O Caged, por sua vez, teve saldo positivo pouco acima do projetado 
pelo FGV IBRE, de 277 mil (frente à projeção de 200 mil). Para junho, projeta-se saldo de 240 mil, o que, com 
ajuste sazonal, significa criação de cerca de 334 mil vagas.

Inflação –  � página 14: A redução do ICMS imporá trégua à inflação, mas está longe de resolver todos os pro-
blemas. A elevação dos preços está disseminada. Segundo o Monitor da Inflação Oficial, o índice de difusão 
mostra que 70% dos componentes do IPCA ainda estão subindo. Os núcleos de inflação também mostram 
como os preços estão persistentemente em elevação. A economia mundial atravessa período conturbado, 
embalado por gargalos nas cadeias produtivas, guerra, Covid-19 e aceleração da inflação.  Dados esses 
desafios, as principais economias estão empenhadas em conter esta última. Sua persistência vem sugerindo 
maior aperto monetário, remédio amargo cujo efeito colateral é a recessão. O risco de que esta ocorra está 
aumentando e esse parece ser o verdadeiro remédio contra a inflação global.

Política monetária –  � página 15: Na seção sobre política monetária, nosso analista ressalta as incertezas que 
rondam o futuro do ambiente macroeconômico no Brasil e as dificuldades que tal cenário impõe à condução 
da política do Banco Central. A análise é feita sob duas hipóteses distintas, relacionadas com eventual trégua 
da inflação, a partir de agosto. A possibilidade de adoção de uma meta ajustada de inflação é descartada na 
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análise. A conclusão é que, muito possivelmente, nosso regime de metas de inflação não será desmantelado, 
mas funcionará aquém do seu potencial, em razão da ausência de um objetivo numérico passível de ser visto 
como realista.

Política fiscal –  � página 16: Os indicadores fiscais continuam apresentando melhora. Apesar disso, há um 
crescente clima de preocupação. O Congresso Nacional aprovou uma Emenda Constitucional com uma sé-
rie de estímulos fiscais, com impacto previsto de R$ 41,2 bilhões, o equivalente a pouco mais de 0,4% do PIB. 
Do ponto de vista macroeconômico, boa parte das medidas tem como objetivo aliviar o impacto da inflação 
sobre grupos mais vulneráveis. Em parte por isso, dificilmente haverá um esforço fiscal sensível no próximo 
ano; além disso, há desequilíbrio em várias despesas, como em pessoal e nas despesas discricionárias, que 
caíram bastante em termos reais. Assim, o mercado parece ter se dado conta de que os sinais de curto prazo 
não são um bom guia para o longo prazo na circunstância atual. Há dificuldade na rolagem da dívida pública, 
e a perspectiva de eleição alimenta a ideia de falha de coordenação entre as políticas monetária e fiscal, o 
que sempre gera desancoragem das expectativas.

Setor externo –  � página 17: O resultado do primeiro semestre de 2022 mostra um aumento das exportações 
liderado pelos preços, pois a expansão do volume exportado foi de 0,2%. O mesmo ocorre nas importações, 
mas com recuo no volume. A maior alta nos preços de importados, em relação à da exportação, leva, porém, 
a uma queda nos termos de troca, o que tem um efeito negativo sobre a renda do país. O volume exportado 
para a China continua em queda e o aumento para a Argentina não deverá se sustentar com o acirramento 
da crise no país.    

Internacional  � – página 23: A grande dúvida que há hoje para a economia internacional é o grau de inércia na 
inflação americana. Nesse contexto, o que mais preocupa são os núcleos de inflação, indicadores derivados do 
índice original, construídos com o objetivo de captar melhor a componente cíclica da inflação. Ou seja, aquela 
mais diretamente ligada ao excesso de demanda sobre a oferta. Como a inflação está bastante disseminada, 
toda a dúvida, portanto, é se a reversão da inflação nos (poucos) itens que sofreram forte restrição de oferta nos 
últimos anos será capaz de fazer todo o índice cair. As evidências indicam que a economia americana terá que 
passar por uma recessão produzida pela política monetária para trazer os preços para baixo.

Em foco IBRE –  � página 25: E, por fim, na Seção Em Foco, de autoria da pesquisadora Anna Gouveia, o tema 
é “Incerteza Econômica volta a disparar no mundo, mas incerteza brasileira se mantém moderadamente ele-
vada”. A guerra da Ucrânia acentuou as dificuldades das cadeias globais de valor e gerou novos problemas 
de abastecimento, principalmente na Europa, pressionando ainda mais a inflação mundial. Diante desse qua-
dro, eleva-se o risco de estagflação – baixo crescimento e alta dos preços. No Brasil, fatores de curto prazo 
têm segurado a disparada da incerteza, mas o quadro inflacionário, econômico e político (eleições) para os 
próximos meses sinaliza a contratação de incerteza para a segunda metade do ano.
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Atividade econômica
Dosando o otimismo

Silvia Matos, Marina Garrido e Mayara Santiago

Observando-se os indicadores de alta frequência referentes ao bimestre que compreende maio e abril, é 
possível notar que o ritmo do crescimento foi forte. Mas essa sinalização está sendo considerada com cautela, 
pois há a possibilidade de que os dados de junho sejam mais fracos e, com isso, a economia cresça menos do 
que os dados bimestrais apontam. Em particular, em maio, a indústria de transformação registrou crescimento 
de 0,8% MsM (1,6% AsA). Apesar de ser a quarta alta consecutiva, considerando a última divulgação dos dados 
com ajuste sazonal, não vemos sinais de retomada da indústria ainda em 2022. Nesse contexto, os gargalos 
associados à falta de insumos para a indústria continuam presentes e se somam aos impactos da guerra na 
Ucrânia, aumentando ainda mais os desafios enfrentados pelo setor. Dessa forma, a indústria de transformação 
deve terminar o ano ainda em patamar negativo. 

Por outro lado, o varejo ampliado apresentou crescimento de 0,2% MsM (-0,7% AsA) em maio. O cenário 
para o resto do ano é de que o setor varejista ande de lado e termine 2022 com contração devido à inflação ele-
vada e ao aperto monetário em contexto de elevado endividamento das famílias, fazendo com que a demanda 
por bens, que dependem mais de crédito, tenda a arrefecer. Os destaques negativos para o mês de maio foram 
móveis e eletrodomésticos e veículos, que caíram3% MsM e 1,1% MsM, respectivamente, o que também pode 
indicar problemas de oferta para o setor de bens de consumo duráveis. Dados da Sondagem do FGV IBRE indi-
cam que em maio os estoques insuficientes tiveram uma alta expressiva e que não há sinais de melhora dessa 
situação para junho.

O setor de serviços surpreendeu positivamente os analistas de mercado no mês de maio: alta de 9,2% AsA 
(0,9% MsM), acima da expectativa de crescimento em torno de 8,5% AsA, . Esse resultado indica que a recu-
peração no setor volta a ganhar fôlego. O destaque positivo foi de serviços prestados às famílias, que ainda se 
encontram 7% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020); em maio, a categoria registrou crescimento 
de 1,9% MsM (39,0% AsA). Para exemplificar a tendência de recuperação que esse segmento vem apresentado 
nos últimos tempos, podemos comparar os resultados de março dos serviços prestados às famílias ao pior 
momento observado na segunda onda (março de 2021). Em maio de 2022, por sua vez, essa atividade se en-
contrava 62,4 % acima do nível de março de 2021. 

Por fim, o IBC mostrou uma queda de 0,1% em relação ao mês anterior, e de 3,7% se comparado com maio 
de 2021. É a segunda queda consecutiva nessa base de comparação, considerando dados com ajuste sazonal, 
indicando uma desaceleração no ritmo de crescimento, assim como os outros indicadores de alta frequência 
divulgados pelo IBGE. O resultado está em linha com o cenário de retomada da economia já antecipado pelo 
Boletim Macro IBRE, mas mostra uma recuperação mais modesta do que a observada no início do ano. O mo-
nitor do PIB do FGV IBRE aponta para a mesma direção, com uma contração de 0,8% em maio se comparado 
a abril de 2022 e um crescimento de 4,4% em termos interanuais.

Nosso cenário é de um ritmo mais contido de crescimento para o segundo trimestre se comparado com 
o primeiro, porém acima da nossa projeção anterior. Apesar disso, ainda temos muitas incertezas na econo-
mia, sejam elas internas ou externas. E, dadas as medidas que vêm sendo aprovadas no Congresso, também 
revisamos para cima a nossa projeção para o terceiro trimestre. Dessa forma, nossa projeção de crescimento 
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no segundo trimestre é de 0,8% (2,7% AsA), e mantemos a perspectiva de retomada do setor de serviços para 
2022, com recuo da indústria de transformação e do comércio. Dado alguns auxílios temporários aprovados 
pelo governo, revisamos a nossa projeção para o ano fechado do PIB, de 0,9% para 1,7% (ver Tabela 1).

Pelo lado da oferta, a indústria deve crescer no se-
gundo trimestre (0,2% TsT e -0,6% AsA), em linha com o 
resultado da indústria de transformação, cuja participação 
chega a mais de 50% do total do setor.

O setor de serviços deve ter um leve crescimento na 
margem, 0,2% TsT (3,1% AsA), tendo desempenho leve-
mente negativo apenas nas atividades de outros serviços e 
transportes, na comparação dos dados com ajuste sazonal, 
depois do forte crescimento no primeiro trimestre. Apesar 
disso, estas atividades devem crescer muito acima do PIB 
neste ano, devido à normalização da economia. Estas ati-
vidades explicam, em grande medida, o bom desempenho 
do setor de serviços como um todo, que deverá encerrar o 
ano com crescimento de 2,4%, acima do PIB agregado. 

Nossos indicadores mostram que a massa ampliada 
de rendimentos deve crescer no segundo trimestre, graças 
à liberação do FGTS, do adiantamento do 13º salário para 
aposentados e pensionistas do INSS e reajustes salariais 
para servidores públicos estaduais e municipais. Com isso, 
o consumo das famílias deve crescer 1,4%, em linha com a 
recuperação do consumo de serviços. 

Ainda pelo lado da demanda, o investimento deve 
mostrar uma recuperação parcial da forte queda registra-
da no trimestre anterior(4% TsT), mas deve contrair 3,3% em 2022. O setor externo não deve mais contribuir 
positivamente com o PIB. As exportações devem contrair 0,6% TsT (-2,7% AsA), ao mesmo tempo em que as 
importações devem ter um resultado superior: esperamos um crescimento de 7,1% TsT (-1,8% AsA) no segundo 
trimestre. E, por fim, o consumo do governo deve contrair 0,6% na margem.

O cenário de crescimento para 2022 foi revisado para cima, para 1,7%, dado o contexto de injeção de 
liquidez na economia promovida pelo governo. Como a revisão se deu a partir de medidas que tem caráter 
temporário, nossa revisão para 2023 é baixista: revisamos o PIB do ano que vem de 0,4%, para uma queda 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 demanda, com a alta dos juros e as incer-
tezas eleitorais, o investimento deve contrair no ano, junto com uma forte retomada de serviços em detrimento a 
bens. Com a demanda doméstica estagnada, a demanda externa ganhou protagonismo no início do ano e deve 
contribuir positivamente para o PIB este ano.

Tabela 1: PIB projeções

Atividades
2022.II 

(TsT)
2022.II 
(AsA)

2022

Consumo das 
Famílias

1.4% 4.0% 2.2%

Consumo do 
Governo

-0.6% 1.0% 1.5%

Investimento 4.0% 0.4% -3.3%

Exportação -0.6% -2.7% 4.2%

Importação 7.1% -1.8% -4.0%

PIB 0.8% 2.7% 1.7%

Agropecuária 6.4% 6.0% 1.0%

Indústria 0.2% -0.6% 0.3%

Extrativa 0.9% -5.6% 0.7%

Transformação 1.4% 0.0% -1.3%

Eletricidade e 
Outros

-3.7% 2.0% 2.9%

Construção Civil -2.2% 2.5% 3.5%

Serviços 0.2% 3.1% 2.4%

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.
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Expectativas de empresários e consumidores
Futuro incerto da confiança

Rodolpho Tobler e Viviane Seda Bittencourt

Os índices de confiança empresarial (ICE) e do consumidor (ICC) fecharam o segundo trimestre em alta. O 
ICE registrou a quarta alta consecutiva, acumulando 4,7 pontos no primeiro semestre. Ao contrário dos meses an-
teriores, em junho o setor de serviços contribuiu pouco para o resultado positivo, que foi disseminada em todos os 
setores. Do lado dos consumidores, a confiança subiu 3,5 pontos em junho, mas sem apresentar uma tendência 
clara de recuperação, devido à volatilidade observada nos últimos meses. Esse comportamento mantém o forte 
descolamento entre a confiança de empresários e consumidores. Enquanto a confiança empresarial se aproxima 
do nível neutro (98,8 pontos), consumidores ainda se mantêm oscilando em patamar inferior a 80 pontos.

Contudo, a prévia dos resultados realizada em julho, com dados coletados até o dia 14 deste mês, indica a 
possibilidade de maior incerteza no curto prazo para a confiança, com piora tanto no âmbito empresarial quanto 
para os consumidores. 

A recuperação da atividade econômica nos últimos meses foi impulsionada pelo aumento de mobilidade, 
equilíbrio dos estoques na indústria, recuperação do mercado de trabalho e liberação de recursos do FGTS e 
antecipação de 13º salário de aposentados e pensionistas, mas isso não parece ser algo sustentável dado os 
fatores de risco no curto prazo: inflação elevada, perspectivas de continuidade de aumento da taxa de juros 
básica, riscos fiscais e aumento da incerteza com a proximidade das eleições.

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.

Um deles, a inflação, voltou a assombrar os consumidores e vem dificultando a recuperação da confiança, 
como já mencionado em edições anteriores do Boletim Macro. Quesitos extraordinários aplicados na pesquisa 
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de junho mostram que o impacto do aumento dos preços no cotidiano é percebido por 92,4% dos consumi-
dores. Mais de 75% percebem aumento expressivo de preços nos produtos e serviços consumidos, resultado 
disseminado entre as faixas de renda. A alta dos preços dos alimentos é o que mais afeta o orçamento dos 
consumidores de renda mais baixa, citado por 74,7%, mas combustíveis, contas de luz, água e gás são também 
mencionados. Para tentar manter seu orçamento equilibrado, a maioria dos consumidores afirma que tem sido 
necessário reduzir gastos, mas ainda assim 1/5 das famílias de menor poder aquisitivo diz que, mesmo cortan-
do despesas, não têm conseguido evitar a situação de endividamento.

Gráfico 2: Impacto da inflação no orçamento familiar

(Dados em percentual do quesito extraordinário de junho)
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Fonte: FGV IBRE.

Mesmo com consumidores mais cautelosos e endividados, em junho o comércio registrou  alta pelo segun-
do mês, após um período de desaceleração entre agosto do ano passado e o início deste ano, o que parece ter 
influência do pacote de medidas de incentivo. A indústria segue pelo terceiro mês avançando, puxada por ava-
liações bastante favoráveis da demanda externa, especialmente dos segmentos de consumo de não duráveis 
e intermediários. Já pelo lado de serviços, a confiança ficou relativamente estável, podendo ser o primeiro sinal 
de arrefecimento da retomada do setor iniciada em 2021, enquanto a construção continuou oscilando em torno 
dos 97 pontos, abaixo do nível neutro.

O cenário para os próximos meses ainda é incerto. Mesmo com resultados favoráveis no segundo trimes-
tre, os dados prévios de julho sinalizam uma possível desaceleração no segundo semestre. Os efeitos dos 
incentivos são temporários e em parte absorvidos pelas dívidas das famílias, não se revertendo em consumo de 
bens e serviços. Os serviços já mostram sinais de desaceleração e geram preocupação sobre a continuidade 
da recuperação do mercado de trabalho, já que é o que mais contrata dentre os demais setores. Além do am-
biente macroeconômico desafiador, a aproximação do período eleitoral deve tornar mais incerta a trajetória da 
confiança nos próximos meses.
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Mercado de trabalho
Desemprego continua surpreendendo, com composição setorial 
favorável à ocupação, apesar de renda ter papel negativo. Caged 
segue pouco acima do projetado, abrindo mais de 217 mil vagas

Daniel Duque

O IBGE divulgou a edição de maio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), 
na qual o trimestre móvel da taxa de desemprego fechou em 9,8%, abaixo do projetado pelo FGV IBRE, de 
10,2%. Em termos dessazonalizados, o percentual caiu de 10,2% para 9,6% entre a edição divulgada e a 
anterior, continuando o movimento de rápida e forte redução observado nos últimos meses, colocando o 
desemprego em nível abaixo ao registrado no final de 2015. O Gráfico 3 mostra que o atual nível de desocu-
pação se encontra já significativamente abaixo do projetado na tendência pré-pandemia, pela qual estaria 
em 10,4%. Para junho, espera-se que a taxa caia novamente, para 9,2%. O que, com ajuste sazonal, significa 
pouco menos de 9,1%.

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

Tal alta tem sido foi puxada, nos últimos dois meses, principalmente por trabalhadores informais, como 
mostra o Gráfico 4, relacionado à série mensalizada. Em termos setoriais, serviços foram os responsáveis pela 
maior parte dos empregos gerados. No último mês, entretanto, o setor registrou saldo negativo, contraposto 
por agropecuária e indústria geral.
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Gráfico 4: Geração de ocupações entre informais e formais,  
com ajuste sazonal (série mensalizada)
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Fonte: PNADC Trimestral. Elaboração: FGV IBRE.

Bráulio Borges (2022) mostra que a composição setorial do PIB, com maior dinamismo de setores intensivos 
em trabalho, explica grande parte do comportamento mais positivo do mercado de trabalho. O Gráfico 5 mostra 
que, até o início da pandemia, a população ocupada respondia com proximidade linear à atividade econômica, 
apesar de, durante a crise, os níveis de produto terem caído mais do que o de emprego. No entanto, a partir de 
2020, a massa de rendimentos do trabalho tem maior proximidade com a trajetória da atividade, mostrando que 
os rendimentos também têm tido papel predominante para a ligação entre PIB e mercado de trabalho.
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Gráfico 5: Número Índice de Atividade Econômica (IBC),  
Massa de Renda do Trabalho e População Ocupada (PO)
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Fonte: PNADC (IBGE). Elaboração: FGV IBRE.

O Caged, enfim, mostrou em maio a geração de 277 mil vagas, pouco acima do projetado pelo FGV IBRE, de 
200 mil. Com ajuste sazonal, o saldo foi de cerca de 217 mil. Para o mês de junho, como mostra o gráfico 6, projeta-
se a criação de 240 mil postos de trabalho, o que corresponde a cerca de 334 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.
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Inflação
Mesmo com a redução do ICMS, inflação se mantém persistente

André Braz

A redução do ICMS imporá trégua à inflação, mas está longe de resolver todos os problemas. A elevação 
dos preços está disseminada. Segundo o Monitor da Inflação Oficial, o índice de difusão, que mede o percentual 
dos preços de produtos e serviços em alta, mostra que 70% dos componentes do IPCA ainda estão subindo. O 
percentual, que estava próximo de 75% em maio, arrefeceu, mas ainda se sustenta na casa dos 70%. Os núcle-
os de inflação também mostram como os preços estão persistentemente em elevação.

Parte importante do espalhamento da inflação pode ser explicada por meses de aumento nos preços da 
energia e dos combustíveis, insumos que elevaram os custos de produção de inúmeros segmentos econômi-
cos. Estes setores produtivos repassaram uma fração da elevação de seus custos para os preços, mas também 
assistiram à contração de suas margens. Parte da redução do ICMS pode ser utilizada para recompor margens 
que foram perdidas com a aceleração dos custos de produção.

A queda que está sendo registrada nos preços dos energéticos levará alguns meses para desacelerar as 
pressões inflacionárias, sem contar possíveis adversidades, que repentinamente podem dissipar parte impor-
tante da redução do ICMS sobre os preços.

A economia mundial atravessa um período conturbado, embalado por gargalos nas cadeias produtivas, guerra, 
Covid-19 e aceleração da inflação. Destes desafios, as principais economias estão empenhadas em conter o avanço 
da inflação. Sua persistência vem sugerindo maior aperto monetário, remédio amargo cujo efeito colateral é a reces-
são. O risco de recessão está aumentando e esse parece ser o verdadeiro remédio contra a inflação global.

Preços de commodities importantes ainda apresentam grande volatilidade, mas o viés parece ser baixista. 
Tal indicação sugere que, mantida a expectativa de recessão, mesmo que moderada, esta arrefecerá as pres-
sões inflacionárias via recuo nos preços do petróleo e nos preços de commodities agrícolas importantes.

O IPA, índice ao produtor do IBRE, é imune à redução do ICMS. Para os combustíveis, este índice considera 
os preços na refinaria, sem a incidência de impostos e frete. Desse modo, o IPA não arrefecerá como o IPC, 
mostrando-se mais parcimonioso ao registrar possível desaceleração da inflação. No entanto, da mesma forma 
que a alta dos preços dos combustíveis e da energia contribuíram para a elevação dos preços na indústria e no 
setor de serviços, sua queda, especialmente se nenhum fator provocar novas pressões inflacionárias, poderá 
favorecer o arrefecimento da inflação.

No Brasil, embalados pela redução do ICMS, os IPCs apresentarão forte queda em julho. Considerando as 
estatísticas do Monitor da Inflação Oficial do FGV IBRE, os preços da gasolina e da energia elétrica apresentarão 
queda em torno de 8% e 5%, respectivamente.  Se tais movimentos se confirmarem, a influência conjunta será 
de aproximadamente -0,65 ponto percentual, o que garantirá que o IPCA de julho fique em terreno negativo. 

Tal efeito já mexeu sensivelmente com a expectativa de inflação de 2022 e 2023. Este ano, segundo o Bole-
tim Focus, a inflação tende a desacelerar, passando de 8,2%, expectativa que se sustentava antes da redução 
do ICMS, para 7,5%. E, em 2023, as previsões indicam aceleração da inflação, a qual passa de 4,8% para 5,2%. 
Esta gangorra inflacionária antecipa como o desequilíbrio fiscal, que se agravará pela redução da arrecadação, 
pode dificultar a convergência da inflação para a meta. O aumento do risco-país e a elevação dos juros nos EUA 
podem sustentar uma desvalorização mais forte e duradoura do real, o que pode contribuir para a aceleração 
da inflação, mantendo-a longe da meta também em 2023.
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Política monetária
Elevada incerteza sobre o nosso futuro  

macroeconômico dificulta as ações do BC

José Júlio Senna

Enorme grau de incerteza cerca o futuro macroeconômico no Brasil. Não parece questionável a afirmação 
de que, em larga medida, isto se deve às recentes transformações pelas quais passa o ambiente institucional 
do país. 

A esse respeito, talvez caiba destacar a questão orçamentária. O controle das rédeas do orçamento da 
União saiu das mãos do Executivo, passando a ser exercido por um grupo restrito de congressistas. Como agra-
vante, temos o fato de que os parlamentares em geral deixaram de lado a cerimônia e se aliaram aos objetivos 
políticos de curto prazo do chefe do Executivo, não havendo contestação concreta, nem mesmo da oposição. 

Quanto às mexidas no nosso arcabouço institucional, salta aos olhos o crescente desprezo pela qualidade 
da alocação de recursos públicos, de modo geral. Preocupação com o severo impacto do custo da energia 
sobre as camadas menos favorecidas da população é uma coisa, plenamente compreensível. Outra, bem dife-
rente, é forçar os Estados a abrirem mão de cerca de uma centena de bilhões de reais de receita por ano com 
o intuito de priorizar um comportamento mais favorável dos preços de combustíveis. 

Talvez mais relevante sejam as iniciativas relacionadas com as frequentes mudanças na Constituição do 
país. A Constituição deveria servir para definir as regras básicas de funcionamento da sociedade, para lhe dar 
um norte. E não para apoiar medidas de caráter circunstancial, associadas ao dia a dia da administração públi-
ca. Menos ainda para viabilizar ações do interesse de políticos presentemente no poder.

A percepção de risco Brasil, avaliada pelas taxas dos CDSs, e o próprio nível dos juros reais praticados no 
país ganharam impulso em 2021, quando tiveram início as discussões acerca da chamada PEC dos Precatórios, 
iniciativa que, entre outras coisas, autorizou a União a não pagar no tempo devido dívidas formalmente reconhe-
cidas pela Justiça, dando-se assim um drible nas restrições impostas pelo teto de gastos.  

Por certo, até mesmo dúvidas sobre como fluirá o processo eleitoral deste ano é algo que tem contribuído 
para a elevada incerteza a que de início nos referimos. Quando a tudo isso se acrescenta o ambiente externo 
volátil e especialmente incerto, ficam nítidas as enormes dificuldades enfrentadas pelo Banco Central do Brasil 
para conduzir a política monetária. Nesse ambiente, muitos se preguntam sobre os próximos passos a serem 
dados pelos dirigentes do BC. 

Na tentativa de antecipar tais passos, talvez faça sentido elaborar o raciocínio sob duas hipóteses alternati-
vas. A primeira envolveria imaginar um quadro em que, a partir de agosto, entre nós, a inflação dê uma trégua 
e tanto as estimativas de mercado quanto as projeções oficiais de inflação do BC se estabilizem. Nesse caso, o 
BC interromperia o ciclo de alta dos juros e sinalizaria manutenção do elevado nível dos juros reais de política 
monetária por um longo período. 

Problema mais sério seria lidar com a hipótese de a inflação não dar trégua. Mesmo nesse caso, há quem 
defenda interrupção do ciclo de alta dos juros, dado que já chegamos a nível muito elevado de juros reais. É 
bem possível, porém, que o mercado receba mal esse tipo de decisão. Na hipótese de as estimativas seguirem 
se deteriorando e as projeções oficiais de inflação continuarem em alta, parece realmente elevada a probabilida-
de de que eventual interrupção do ciclo de alta dos juros seja entendida como “jogar a toalha”, como abandono 
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do objetivo de trazer a inflação para a meta. Sendo assim, as expectativas se deteriorariam, realimentando a 
própria inflação e forçando o BC a rever sua estratégia, mais adiante. 

E que dizer da possibilidade de adoção de uma nova meta de inflação? Não parece uma boa ideia. Rever 
a meta após tanto esforço e promessas de cumprimento dos objetivos formais já estabelecidos também seria 
interpretado como “jogar a toalha”, igualmente em prejuízo da formação de expectativas e do próprio curso do 
processo inflacionário. Observe-se que, para ser crível, uma meta ajustada precisaria ser adotada num ambiente 
em que o Banco Central tivesse maior grau de controle sobre a inflação, hipótese que não parece realista diante 
das incertezas que rondam o nosso ambiente macroeconômico e dado o próprio cenário econômico mundial. 

De modo geral, entende-se que o regime de metas de inflação funciona como âncora para o sistema de 
preços de determinada economia, raciocínio este que nos parece perfeito. Para isto, porém, faz-se necessária 
a presença de um objetivo numérico explícito e confiável. Quando a autoridade monetária se vê forçada pelas 
circunstâncias a admitir que ficaria satisfeita na hipótese de a inflação não ultrapassar determinada marca (4%, 
por exemplo, quando a meta formal é 3,25%), parece claro que o mencionado regime perde alguma coisa de 
sua efetividade potencial.

Política fiscal
Tensão pré-eleitoral afeta o fiscal

Manoel Pires

Os indicadores fiscais continuam apresentando melhora. Os dados divulgados pelo Banco Central apontam 
que o superávit primário acumulado em 12 meses atingiu em abril 1,5% do PIB. A maior parte desse resultado se 
deve ao desempenho dos Governos Estaduais, que atingiram resultado positivo de 1,38% do PIB. Mas a recupe-
ração no Governo Federal também é digna de nota, tendo saído de um déficit de 0,38% do PIB em dezembro para 
um superávit de 0,14% do PIB em abril, uma melhora de superior a 0,5% do PIB em apenas quatro meses.

Apesar da melhora, há um crescente clima de preocupação. O Congresso Nacional aprovou uma Emenda 
Constitucional com uma série de estímulos fiscais, com impacto previsto de R$ 41,2 bilhões, algo ligeiramente 
superior a 0,4% do PIB. E derrubou, corretamente, o veto presidencial à compensação da perda de receitas de 
Estados e Municípios por ocasião das desonerações dos combustíveis.

Do ponto de vista macroeconômico, boa parte das medidas tem como objetivo aliviar o impacto da inflação 
sobre grupos mais vulneráveis. Na presença de muitos choques, a contradição existe: quanto maior a com-
pensação fiscal, menor será o efeito da já contracionista política monetária. Mas a contradição, assim como a 
inflação, é fenômeno global. 

Para avaliar a questão de maneira mais ampla, melhor verificar os dados: as projeções para a despesa 
primária indicam que o gasto primário deverá ser de 18,7% do PIB, vindo de 18,6% do PIB em 2021. Pelo lado 
da despesa, a política fiscal se situa marginalmente expansionista, principalmente se considerarmos que a re-
cuperação ocorre com fechamento do hiato, como parece ser o caso. 

Dificilmente haverá um esforço fiscal sensível no próximo ano: há desequilíbrio em várias despesas, como 
em pessoal e nas despesas discricionárias. É razoável imaginar que uma parte das medidas aprovadas deverá 
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afetar as finanças públicas de forma permanente, pois a política assistencial não deve ser tratada de forma tão 
efêmera. Uma perspectiva mais franca é a de reorganização, ao invés de ajuste.

Assim, o mercado parece ter se dado conta de que os sinais de curto prazo não são um bom guia para o 
longo prazo na circunstância atual. Há dificuldade na rolagem da dívida pública, e a perspectiva de eleição cria 
expectativa de falha de coordenação entre as políticas monetária e fiscal, o que sempre gera desancoragem das 
expectativas. Com isso, as taxas de juros reais, assim como a inflação implícita, estão persistentemente mais 
elevadas. Com o passar da eleição, algumas incertezas se dissiparão naturalmente, mas será necessário um 
freio de arrumação e uma clareza maior sobre como esse conflito distributivo será resolvido.

Setor externo
Comportamento dos preços lidera os resultados  

em valor dos fluxos de comércio1

Lia Valls Pereira

O saldo da balança comercial fechou em US$ 34,3 bilhões no primeiro semestre de 2022, valor inferior ao 
do primeiro semestre de 2021, de US$ 37 bilhões. O menor superávit é explicado pelo comportamento dos pre-
ços dos fluxos de comércio, como mostram os Índices de Comércio Exterior (ICOMEX, FGV IBRE).

A variação interanual em valor entre o primeiro semestre de 2021 e 2022 foi de 20,5% para as exportações 
e de 30,9% para as importações. Esse aumento é explicado pelo crescimento dos preços, pois o volume expor-
tado se manteve estável para as exportações (0,2%) e recuou para as importações (1,9%). Nessa mesma base 
de comparação semestral, os preços exportados cresceram 20,2% e o das importações, 33,1% (Gráfico 7). 

Gráfico 7: Variação (%) nos índices de volume e preços das exportações e importações

15,7

-0,6

37,2

-2,7

20,2

0,2

33,1

-1,9
Preço Volume Preço Volume

Exportações Importações

jun/22-jun/21 (jan-jun/22)/(jan-jun/21)

Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

1Esse texto reproduz parte do Boletim ICOMEX divulgado pela FGV IBRE.
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As exportações de commodities, que representam 68,3% do total exportado pelo Brasil no primeiro semes-
tre, registraram um crescimento de 17,7% em valor, e as não commodities, 27,1%, na base de comparação inte-
ranual entre os dois primeiros semestres do ano de 2021 e 2022. Em termos de preços, como mostra o Gráfico 
8, a variação nas commodities foi superior à das não commodities, mas em termos de volume, as exportações 
de commodities registraram recuo (-3,3%), e das não commodities, aumento de 7,3%. 

O resultado das não commodities com aumento de preços e volume contribuiu para compensar o recuo no 
volume exportado das commodities.

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.

As importações brasileiras estão concentradas em não commodities, somando 89,7% do total das com-
pras externas do Brasil no primeiro semestre de 2022. O aumento em valor desse agregado foi de 27,3% na 
comparação entre os primeiros semestres de 2021 e 2022. As importações de commodities registraram au-
mento de 72,9% na comparação semestral e de 59,8%, na mensal. Como mostra o Gráfico 9, esses resultados 
são explicados pelo aumento nos preços das commodities (66,7% no semestre) acima dos preços das não 
commodities. Em adição, no semestre, o volume importado das commodities aumentou (3,1%) e o das não 
commodities recuou (2,2%). 

O aumento do valor importado tem sido liderado, portanto, pelos preços das commodities.
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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.

Na análise das exportações entre os dois primeiros semestres de 2021 e 2022, a agropecuária registrou va-
riação positiva de 31%; a indústria extrativa, queda de 6%; e a indústria de transformação, aumento de 31,1%. 

A variação positiva em valor para a agropecuária é explicada pelos preços seja na comparação mensal 
(40,6%) ou no semestre (39,9%), pois a variação no volume foi negativa — mensal, em -5,8%, e semestral, em 
-5,3%. Para a indústria extrativa, todos os índices registraram queda, exceto a variação semestral dos preços 
(5,5%). Na indústria de transformação, todo os índices apresentaram variação positiva. Na comparação intera-
nual do primeiro semestre, os preços aumentaram em 21% e o volume, em 8,1% (Gráfico 10)

Gráfico 10: Variação (%) mensal e acumulada no volume e nos  
preços das exportações por tipo de indústria
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.
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Na comparação do acumulado do ano até junho das importações, a agropecuária registrou variação posi-
tiva de 12,8%, a indústria extrativa, 162,2% e, a de transformação, 23,1 (Gráfico 11).

O comportamento da indústria extrativa é explicado por 3 produtos, que respondem por 93,2% do total das 
suas importações: petróleo (34,2%); gás natural (30%); e carvão (29%). O aumento do preço médio US$/tone-
lada na comparação dos primeiros semestres desses produtos foi de: 64,9% (petróleo); 153,5% (gás natural); e 
246% (gás natural). E em relação ao volume, foi de 124%, 128% e 221%, respectivamente, segundo a Balança 
Comercial divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior.

Gráfico 11: Variação (%) mensal e acumulada no volume e nos  
preços das importações por tipo de indústria
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Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

A análise por categoria de uso mostra na  comparação entre os dois primeiros semestres de 2021 e 2022 
os seguintes resultados. Aumento no volume importado de bens de capital pela indústria (1,4%) e pela agro-
pecuária (81,8%), o que indica pelo lado do setor externo uma taxa de investimento relativamente estagnada 
para a indústria. Registra-se variação positiva na compra de bens intermediários em termos de volume (10,2%) 
e preços para a agropecuária (133,4%) e variação negativa na compra de bens intermediários pela indústria em 
termos de volume (3,5%) e aumento nos preços (32,3%). 

Os resultados para a agropecuária são influenciados pela guerra na Ucrânia e por expectativas otimistas 
sobre o desempenho do setor para o próximo ano. (Gráfico 12) 
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Gráfico 12: Variação (%) no volume e nos preços importados das máquinas/equipamentos  
e de bens intermediários  utilizados na agropecuária e na indústria

14,1
5,0

34,6

-6,0

136,4

15,0
26,2

75,9

10,6
1,4

32,3

-3,5

133,4

10,2 3,7

81,8

Preço Volume Preço Volume Preço Volume Preço Volume

BK da FBCF BI IND BI AGR BK AGR

Importação

jun/22-jun/21 (jan-jun/22)/(jan-jun/21)

Elaboração: FGV IBRE. Base ICOMEX. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

O Gráfico 13 mostra o volume exportado e importado do Brasil com seus principais parceiros. No acumula-
do do ano até junho, as exportações aumentam para todos os mercados, exceto China, com queda de 14%. O 
maior crescimento foi registrado para Argentina, 12,4%, seguido por: América do Sul exclusive Argentina,11,5%;  
União Europeia (10%), Estados Unidos (5,3%) e Ásia (exceto China), com 0,1%. As importações caem em todos 
os mercados, exceto as originárias da China (3,2%) e da Argentina (0,6%).

Gráfico 13: 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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O resultado para a China, o principal mercado de destino das exportações brasileiras chama atenção. 
Entre os três principais produtos (soja, minério de ferro e petróleo), que somam 79% das exportações brasi-
leiras para esse mercado, somente a soja registrou aumento em valor (18,8%) na comparação entre os dois 
primeiros semestres de 2021 e 2022. O anúncio de investimentos em infraestrutura poderá impulsionar as 
compras de minério de ferro, mas para o petróleo o efeito Rússia poderá diminuir as compras da China em 
relação a outros parceiros. 

Ressalta-se ainda o caso da Argentina. Até o momento, a crise no país não tem prejudicado o comércio bila-
teral. O efeito de redução das exportações não pode ser descartado à medida que o crescimento econômico for 
revertido em função de possíveis medidas associadas à contenção da inflação ou pela crise cambial do país.  

Por último, os termos de troca registraram queda de 2,5% % entre maio e junho de 2022  e de 10,8% entre 
junho de 2021 e 2022. O aumento nos preços de importações, em especial, da indústria extrativa e de  bens 
intermediários para a agropecuária, tem compensado o efeito positivo do aumento dos preços das commo-
dities agrícolas. 

Na ausência de novos choques externos associados a Covid-19 ou mudanças nos rumos da guerra na 
Ucrânia, não se espera que os preços de importações continuem em trajetória de aceleração. O aumento das 
exportações para a China depende das politicas de lockdown e de uma possível melhora no nível de atividade 
no país no segundo semestre. 

O superávit de 2022 será menor que o de 2021, o que elevaráo déficit em conta corrente. Nada que  nos 
coloque sob o risco de surgimento de uma restrição cambial. O colchão das reservas internacionais do país 
ajuda a afastar cenários de instabilidade macroeconômica associada ao balanço de pagamentos.
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Internacional
Inflação americana: qual é o grau de inércia?

Samuel Pessôa

A grande dúvida que há hoje para a economia internacional é o grau de inércia na inflação americana. 
Quando os choques se reverterem, a inflação cairá? Ou após a reversão dos choques ficará uma inflação iner-
cial que obrigará uma ação incisiva do Banco Central americano? Será preciso uma recessão para colocar a 
inflação americana na meta?

A inflação ao consumidor americana, conhecida por CPI (consumer price index), o equivalente ao nosso IPCA 
do IBGE, foi  de 1,3% em junho ante maio e fechou em 9,1% nos últimos 12 meses. No entanto, o que mais preocu-
pa são os núcleos de inflação,  índices derivados do índice original, construídos com o objetivo de captar melhor a 
componente cíclica da inflação. Ou seja, aquela mais diretamente ligada ao excesso de demanda sobre a oferta.

Gráfico 14: inflação medida pelo núcleo da mediana
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O gráfico 14 apresenta a inflação medida pelo núcleo da mediana. O núcleo da mediana estabelece que 
a inflação no mês é dada pela mediana das taxas de variação dos diversos bens e serviços que compõem o 
índice. A curva preta cheia representa a inflação medida pelo núcleo da mediana em 12 meses. A linha cinza 
tracejada representa a inflação medida pelo núcleo da mediana acumulada em três meses. Para comparação 
da inflação dos últimos três meses, está anualizada.

É claro que a inflação atual nos EUA não é fruto de um choque de preços. Sabemos que, pelo menos desde 
o segundo semestre de 2019, houve inúmeros choques de preços. Mas se a mediana das taxas de variação 
acumuladas em 12 meses roda a 6%, e a 7,6% nos últimos três meses, é claro que a inflação não é fruto da 
elevação dos preços de alguns poucos itens com fortíssima intensidade. A inflação está bastante disseminada. 
Toda a dúvida, portanto, é se a reversão da inflação nos itens, que são poucos, que sofreram forte restrição de 
oferta nos últimos anos, será capaz de fazer todo o índice cair. Ninguém sabe.
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Gráfico 15: Curva de Beveridge (CB) para a economia americana
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As perspectivas de uma queda da inflação em função da reversão dos principais choques de preços é ainda 
mais improvável. O mercado de trabalho se encontra muito apertado. O gráfico 15 apresenta a Curva de Beve-
ridge (CB) para a economia americana. No eixo da abscissa temos a taxa de desemprego. No eixo da ordenada 
temos a taxa de vagas. A taxa de vagas é o equivalente, do ponto de vista da demanda por trabalho, da taxa de 
desemprego: trata-se do número de vagas de trabalho a procura de um trabalhador dividido pela população 
empregada somada ao número de vagas. 

É natural que os pontos se organizem ao longo de uma curva negativamente inclinada: se a taxa de vagas au-
menta, é natural que a taxa de desemprego caia e vice-versa. Há três curvas de Beveridge, cada uma para um perí-
odo diferente: os pontos azuis-claro representam o mercado de trabalho no período anterior à crise financeira global 
(CFG); os pontos azuis-escuro entre a CFG e a crise da pandemia; e os pontos cinzas o período da pandemia.

No gráfico, representei também uma reta que parte da origem e corta a última observação (maio de 2022). A 
inclinação da CB representa o grau de competição no mercado de trabalho. Ela representa o número de vagas 
para cada trabalhador desempregado. Estamos nos maiores valores da série histórica. Aparentemente, portan-
to, os salários continuarão a subir.

Essas evidências indicam que a economia americana terá que passar por uma recessão produzida pela 
política monetária para trazer os preços para baixo.

Vale lembrar que o fraco desempenho da economia no primeiro trimestre do ano, quando recuou 1,6%, não 
é sinal dessa recessão. O recuo deveu-se a dificuldades da oferta em atender à demanda. A demanda privada, a 
soma do consumo das famílias com o investimento privado, excluindo a acumulação de estoques, cresceu 2,6%.

Será um longo processo de aprendizado do mercado financeiro e do Banco Central americano. O último 
surto inflacionário terminou na primeira metade dos anos 1980. Até o final do ano, parte dos choques irá se re-
verter. Nesse momento, as pessoas perceberão que o processo inflacionário já apresenta elevada inércia.
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Em foco IBRE
Incerteza Econômica volta a disparar no mundo,  

mas incerteza brasileira se mantém moderadamente elevada

Anna Carolina Gouveia

Ao longo do primeiro semestre de 2022 o nível o Indicador de Incerteza Brasil (IIE-Br) do FGV IBRE flutuou 
em torno de 118 pontos, nível historicamente elevado. Em abril, o indicador havia chegado a esboçar uma 
promissora queda, ao alcançar 114,9 pts., o menor nível desde janeiro de 2020 (112,9 pts.), período anterior 
à pandemia de Covid-19 no país. Naquele momento, o IIE-Br refletia a sensação de controle da pandemia e 
uma visão menos pessimista em relação ao impacto potencial do conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em 
fevereiro deste ano, sobre a economia brasileira. Em maio e junho, no entanto, o nível de incerteza voltaria a 
subir refletindo, principalmente, a alta dos preços, que vem se mostrando bastante disseminada e persistente 
no Brasil e na maioria dos países. 

Gráfico 16: Indicador de Incerteza Econômica – Brasil

120,6

60
70

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

ju
n/

01

ju
n/

02

ju
n/

03

ju
n/

04

ju
n/

05

ju
n/

06

ju
n/

07

ju
n/

08

ju
n/

09

ju
n/

10

ju
n/

11

ju
n/

12

ju
n/

13

ju
n/

14

ju
n/

15

ju
n/

16

ju
n/

17

ju
n/

18

ju
n/

19

ju
n/

20

ju
n/

21

ju
n/

22

Brasil perde grau de 
inves�mento
136,8 (set/15)

Crise Financeira
Internacional  132,4 

(out/08)

Eleições 
presidenciais

132,1 (out/02)

Pandemia
Covid-19

210,5 (abr/20)

80
90

Fonte: FGV IBRE. Elaboração: Autora.

Através de uma nuvem de palavras gerada a partir do componente de Mídia do IIE-Br, é possível destacar a 
inflação como principal tema nas notícias classificadas como sinalizadoras de incerteza econômica.
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Gráfico 17: Nuvens de termos com base nas notícias classificadas como  
sinalizadoras de incerteza econômica – Junho de 2022

Fonte: FGV IBRE. Elaboração: Autora.

Na comparação mundial, com dados disponíveis até maio de 2022, o Brasil ocupa a décima primeira posi-
ção de um ranking de 21 países, sendo o último país da lista a registrar nível desconfortável de incerteza (acima 
dos 110 pontos). Na maioria dos países da lista, a incerteza vem pressionada por fatores como a inflação, ten-
sões nas cadeias de suprimento globais, as consequências da prolongada guerra no Leste Europeu ou alguma 
combinação destes três fatores. A intensidade com que esses temas são percebidos, concomitante ao temor de 
desaceleração econômica nos próximos trimestres é o que, principalmente, separa os dois grupos.

Gráfico 18: Ranking de Incerteza, por país, em Maio de 2022, em pontos
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A invasão russa à Ucrânia elevou os riscos geopolíticos e piorou a questão das cadeias de produção, já 
desbalanceadas por conta da pandemia. A Rússia, um dos principais países exportadores de gás natural, tem 
realizado cortes de entregas para diversos países e elevado o preço do produto. Como cerca de 40% do gás 
natural importado pela Europa sai da Rússia, a forte dependência obriga os países deste continente a consumi-
lo, enquanto intensificam as sanções financeiras contra Moscou. Com este desenho, diversos países da Europa 
viram seus níveis de incerteza subirem fortemente no primeiro semestre do ano e alcançarem níveis recordes. 

Gráfico 19: Participação da Rússia no consumo de gás natural e  
carvão da UE-27 e nas importações de petróleo - 2021
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O nível de incerteza da Alemanha disparou no início deste ano, chegando a 180 pontos em maio. O país, um 
dos maiores dependentes das importações russas, registrou seu primeiro déficit comercial em 30 anos devido 
à alta de 55% no valor das compras do gás russo, principal origem para o abastecimento energético, e forte 
queda das exportações, um sinal das dificuldades encontradas nas cadeias de suprimento globais. 

Na mesma linha, as incertezas crescentes em outros países, como França e Irlanda, também têm relação 
com a guerra na Ucrânia. A própria Rússia registra nível elevado de incerteza devido às fortes sanções impostas 
ao país e pela incerteza política. Vale ressaltar que a Itália, um dos países mais dependentes da importação de 
gás russo, mantém o nível de incerteza em patamar confortável, apesar da ligeira alta nos últimos meses. Se-
gundo a OCDE (2022), é possível que o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência do país consiga mitigar 
parte do impacto negativo das interrupções no fornecimento de gás. No entanto, como o produto representa 
42% do consumo total de energia, as perspectivas futuras ainda podem ser comprometidas.

O Paquistão, que em maio registrou o maior nível de incerteza entre os países do ranking, alcança o maior 
nível da série histórica, ficando mais de 40 pontos acima do pico registrado em 2020, quando eclodiu a pande-
mia. O nível histórico de incerteza paquistanês também tem respaldo na guerra da Ucrânia, com a escalada dos 
preços de commodities e de energia, assim como os demais países asiáticos que aparecem na primeira metade 
do ranking, a Coreia do Sul e Cingapura.
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Paralelamente à guerra no Leste Europeu, a política de Covid-zero e os lockdowns impostos em seus princi-
pais centros urbanos, a China têm mantido o nível de incerteza em patamar extremamente elevado, refletindo as 
dúvidas sobre o controle da pandemia e o impacto desta no crescimento econômico do país em 2022. O nível 
de incerteza chinês já vinha girando em patamar bastante elevado (acima dos 130 pontos) desde o acirramento 
das disputas comerciais com os EUA, em 2018, e chegou a disparar quase 70 pontos em março deste ano, com 
a piora do cenário pandêmico.

A alta da incerteza no Chile é puramente política: há discussões em torno do texto referente à nova Consti-
tuição do país. Na Colômbia, a incerteza é impulsionada pelo contexto doméstico de inflação e aperto monetá-
rio, algo comum a diversos países, inclusive ao gigante Estados Unidos. O país norte-americano  enfrenta um 
dos piores surtos inflacionários em 40 anos e as incertezas sobre a intensidade dos próximos passos do aperto 
monetário surgem no cenário. Não diferente dos demais países aqui referidos, os Estados Unidos também en-
frentam gargalos por conta da guerra e dos bloqueios relacionados à Covid-19 na China.

Como estão os níveis de incerteza em relação ao período pré-pandemia?

Ao compararmos o nível de incerteza médio no primeiro semestre de 2022 e no segundo semestre de 2019, 
período anterior à pandemia, a ordenação de resultados discrepa pouco da apresentada no ranking de nível de 
incerteza. E novamente o Brasil aparece em uma posição intermediária. 

No curto prazo, o país tem se beneficiado do boom de commodities e da alta recente nos preços desses 
produtos. Com a inflação e o aumento das receitas, há também uma percepção de melhora na situação fiscal 
para 2022 que, junto ao cenário eleitoral, abriu espaço para medidas de alívio financeiro no início do ano. Mes-
mo com a inflação, a injeção de recursos tem ajudado a manter o consumo por bens essenciais e a impulsionar 
o setor de serviços, aquele mais afetado pelo isolamento social e pela redução da mobilidade. Tal fator impulsio-
nou o PIB no primeiro semestre, surpreendendo as previsões de mercado. Comparado a outros países, o Brasil 
também iniciou o movimento de aperto monetário antes dos demais.

Gráfico 20: Diferença média da Incerteza entre o 1º semestre de 2022 e  
o 2º semestre de 2019, por país, em pontos
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*Incerteza medida pelo componente Mídia do IIE-Br FGV, para possibilitar a comparação mundial.  
Fonte: EPUP e FGV IBRE. Elaboração: Autora.
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A soma dos fatores acima parece ter ajudado para que o nível de incerteza no Brasil não disparasse nova-
mente, mantendo-se em nível moderadamente elevado, ainda acima do período pré-pandemia. Mas a tendência 
para os próximos meses pode não ser tão favorável. O crescimento da economia nos trimestres à frente, que 
até então vinha sendo impulsionado pelo setor de serviços, pode estar chegando a um esgotamento, ao mesmo 
tempo em que a inflação não dá sinais de desaceleração. Paralelamente, as incertezas políticas por conta da 
aproximação das eleições podem gerar um ruído adicional no indicador, e a aprovação de emendas com fins 
eleitoreiros vem fragilizando o arcabouço fiscal frente aos agentes de mercado, contribuindo para o aumento 
das incertezas fiscais. 

Em síntese, as consequências da guerra da Ucrânia nas cadeias globais impactaram na inflação e no cres-
cimento da economia mundial em 2022. Em diversos países, o cenário parece caminhar rumo a uma estagfla-
ção – crescimento lento em meio à inflação alta –, dado o potencial de inflação persistentemente alta e as taxas 
de juros usadas no seu combate. Segundo o relatório World Economic Outlook da OCDE, em junho apenas 10 
de 46 países tiveram as projeções de crescimento para 2022 revisadas para cima ou ficaram constantes. Nos 
demais países, as expectativas de crescimento se deterioraram.
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