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CRESCIMENTO, CÂMBIO 
E SETOR EXTERNO

 
A economia brasileira segue com comportamento 
oscilante e despontando uma trajetória de 
recuperação heterógena entre os setores e os 
grupos sociais. Não somente do ponto de vista 
doméstico, mas também no tange ao cenário 
internacional, as disparidades globais denotam 
uma posição errática do Brasil. 

Tal elemento pode ser constatado pelo cenário 
projetado pelo FMI de crescimento mundial na 
ordem dos 4,9% para 2022. Isso é bastante superior 
às expectativas para a economia brasileira. 

O Ibre/FGV prevê um crescimento de 1,6% no 
Brasil para 2022, em consonância com outros 
avaliadores para o cenário futuro. A Consultoria 
MCM reduziu, recentemente, sua estimativa para o 
PIB brasileiro de 2022 de 2,1% para apenas 1,4%.  
Caso se confirmem as expectativas, o crescimento 
da economia brasileira será deveras inferior à 
média mundial, mesmo o Brasil aproveitando-se 
do cenário de expansão global pelo seu papel 
relevante na exportação de commodities. 

Alguns elementos concorrem para explicar a má 
performance da economia brasileira, nos quais 
subsistem elementos de caráter conjuntural e 
estrutural. Entre os estruturais está a estrutura 
produtiva brasileira, os gargalos de oferta, a baixa 
capacidade de investimento em inovação e a baixa 
produtividade dos fatores. Entre os conjunturais 
despontam o desemprego e subemprego elevados, 
as incertezas políticas, a questão aliada ao risco 
fiscal, a inflação, a escassez e o encarecimento de 
matérias-primas, a indústria e os juros elevados. 

Pesquisa recente da OCDE confirma que o Brasil 
teve o pior crescimento entre os países do G20 no 
2º trimestre de 2021. Os indicadores antecedentes 
da economia brasileira, portanto, são piores e 
ensejam maiores e mais profundos desafios do 
que as demais economias, incluso as periféricas. 
Ainda nesse estudo da OCDE, o Brasil vigora 
como a única grande economia que adentrou 

uma fase de desaceleração do crescimento. 
Em que pese países considerados pela OCDE 
como emergentes, como a China e a Rússia, 
estarem vigorando nas estatísticas de países com 
crescimento econômico acima da média, no caso 
da economia chinesa há um processo em curso de 
desaceleração do crescimento, ainda que a média 
permaneça elevada. 

A taxa de câmbio é um elemento contraditório desse 
processo. Ao mesmo tempo em que a persistente 
desvalorização do real frente ao dólar estimula 
as exportações brasileiras e contribui com o PIB 
pelo lado das exportações e seria uma condição 
vantajosa para o desenvolvimento industrial, 
no cenário atual é, justamente, via câmbio que 
se dissipam os choques inflacionários, que são 
sobretudo de custos, uma vez que a demanda 
interna está bastante deprimida.

Falando em setor externo, o balanço de pagamentos 
do Brasil tem apresentado performance positiva 
em meio aos resquícios da pandemia. Contribuem 
para esse cenário a ainda persistente, embora em 
desaceleração, alta das commodities; a ainda não 
normalização completa das viagens de brasileiros 
ao exterior; a recuperação global e o câmbio 
desvalorizado. É bom fazer menção, no entanto, 
que apesar da melhoria dos fundamentos e das 
melhorias marginais das contas externas, como 
falamos acima, a taxa de câmbio segue sendo um 
elemento contraditório pela intensa desvalorização 
e elevada vulnerabilidade. 

Segundo a última nota do Banco Central do 
Brasil sobre as estatísticas do setor externo, no 
mês de agosto de 2021 houve um superávit nas 
Transações Correntes de quase US$ 1,7 bilhões, o 
que reverteu a trajetória deficitária do mês de julho. 
Frente a agosto de 2020 o resultado também foi 
positivo, uma vez que na ocasião o salto foi de US$ 
1 bilhão. O déficit em transações correntes nos 
12 meses encerrados em agosto de 2021 somou 
US$19,5 bilhões (1,23% do PIB), ante US$ 20,2 
bilhões (1,30% do PIB) em julho de 2021, e US$ 
35,7 bilhões (2,26% do PIB) em agosto de 2020.

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-09/2021-09-boletim-macro_0.pdf
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/27/revisoes-do-pib-pioram-cenario-do-desemprego-em-2022.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/27/revisoes-do-pib-pioram-cenario-do-desemprego-em-2022.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/15/brasil-tem-3o-pior-crescimento-entre-paises-do-g20-no-2o-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/15/brasil-tem-3o-pior-crescimento-entre-paises-do-g20-no-2o-trimestre.ghtml
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
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Gráfico 1: Transações Correntes acumulado em 
12 meses (em bilhões de dólares e em % do PIB)

Fonte e elaboração: Banco Central do Brasil.

A balança comercial de bens também foi 
superavitária no mês de agosto. As exportações 
de bens totalizaram um montante de US$ 27,4 
bilhões, apresentando um aumento de 56% em 
relação a agosto de 2020. As exportações, por 
outro lado, apresentaram um crescimento superior 
na comparação anual, de 72,4% demonstrando 
condições para a normalidade das contas 
externas. No entanto, ainda que crescendo 
proporcionalmente mais, em termos absolutos o 
superávit se expressa no fato de as importações 
terem totalizaram um valor de US$ 21,7 bilhões. 
Além do superávit na balança comercial total 
e na de bens, outro elemento determinante do 
comportamento superavitário das Transações 
Correntes foi o superávit na Renda Primária, que 
apresentou redução do déficit, na comparação 
interanual.

Por outro lado, no que tange à balança de serviços, 
as normalizações das atividades econômicas em 
nível global impõem a retomada do déficit estrutural 
das economias subdesenvolvidas nesse setor. 
As despesas líquidas de equipamentos somaram 
US$ 611 milhões no mês de agosto de 2021. As 
despesas líquidas de serviços de propriedade 
intelectual totalizaram um montante de gastos na 
ordem dos US$ 417 milhões, bastante superior aos 
US$ 277 apresentados na comparação interanual. 
Por fim, em linha com a expansão do volume de 

comércio, as despesas líquidas de transporte 
aumentaram US$ 291 milhões na comparação 
interanual, totalizando US$ 410 milhões em agosto 
de 2021.

Como já fizemos menção em outros boletins, essa 
situação favorável no Balanço de Pagamentos, 
especialmente nas Transações Correntes, têm 
fôlego curto. O câmbio apreciado, somado aos 
estímulos fiscais no bojo da recuperação das 
principais econômicas do mundo e da demanda por 
commodities ainda em alta, deverá seguir ditando 
um caminho de trajetória superavitária. No entanto, 
no próximo período, a demanda por commodities, 
pari passu a reestruturação da normalidade na 
estrutura de oferta com a retomada das cadeias 
de suprimentos globais e com a desaceleração 
chinesa podem comprometer a única variável que 
tem sustentado o PIB brasileiro. 
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MERCADO DE 
TRABALHO, 
DESIGUALDADES E 
POLÍTICAS SOCIAIS
A taxa de desemprego brasileiro apresentou 
uma redução de 0,6 ponto percentual, uma 
redução que, em princípio, poderia fazer crer 
estar havendo uma recuperação no mercado 
de trabalho. No entanto, além do indicador de 
emprego e desemprego, a qualidade do emprego 
gerado também precisa comparecer ao universo 
da análise.

Gráfico 1: Comportamento da taxa de 
desemprego em (%) entre janeiro de 2020 e 
junho de 2021.

11,6

12,2
12,6

12,9
13,3

13,8

14,4
14,6

14,3
14,1

13,9
14,2

14,4
14,7 14,7 14,6

14,1

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

Fonte: IBGE. Elaboração: CEE/IREE

Quando a comparação é em relação à “posição 
na ocupação”, os dados do trimestre móvel 
que se encerrara em junho de 2021 mostram 
que a categoria que teve o aumento do mais 
expressivo foi a dos “Conta própria sem CNPJ”, 
que tiveram um acrescimento de 1,1, milhões 
de pessoas.

Essa categoria é conhecida por ser uma das 
formas de trabalho informal altamente precário, 
uma vez que o conta própria que não tem CNPJ 
não é um empregador nem um empreendedor, 
e sim um trabalhador com ausência de qualquer 
vínculo de proteção ao trabalho.

O setor privado também foi responsável por um 
sensível acréscimo no número de nossos postos 

de trabalho, o que ajuda a explicar a redução na 
taxa de desemprego. Foram 618 mil pessoas 
empregadas no setor privado com registro em 
carteira de trabalho e 332 mil pessoas sem registro 
em carteira.

Em terceiro lugar desponta o trabalho doméstico, 
uma das ocupações mais prejudicadas – do ponto 
de vista da destruição de vagas líquidas de trabalho 
desde o início da crise do novo coronavírus. Foram 
205 mil novos contratos de trabalho, porém, sem 
registro em carteira.

Quanto ao rendimento, a situação do mercado 
de trabalho segue deletéria. O rendimento 
médio real que é habitualmente recebido pelos 
trabalhadores ficou – na média do trimestre que 
encerrou em junho de 2021 – em R$ 2.515,00 
– o que representa um recuo de -3,0 pontos 
percentuais em comparação com o trimestre 
imediatamente anterior e -6,6 se a comparação 
for com o rendimento médio habitual do mesmo 
período do ano de 2020.

Ou seja, isso pode sugerir que as novas 
contratações estão sendo realizadas com salários 
inferiores aos trabalhadores demitidos quando 
do início da crise, o que explicaria a queda no 
rendimento concomitantemente a elevação do 
total de empregados. Esse fenômeno, diga-
se de passagem, é muito frequente em crises 
econômicas e em cenários de taxas persistentes e 
elevadas de desemprego.

O desemprego elevado e a situação precária do 
mercado de trabalho tende a reduzir o poder de 
barganha dos trabalhadores, o que abre condições 
para o rebaixamento ainda maior das condições 
salariais. Nesse sentido, julho de 2021 foi o pior 
mês na comparação com os últimos 12 no que 
tange as negociações salariais, e as perspectivas 
não são favoráveis para o ano que vem, como 
aponta o Boletim Salariômetro, organizado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE). O reajuste médio dos salários foi de apenas 
7,6%, enquanto a inflação acumulada no mesmo 
período foi de 9,2%, portanto, houve uma perda 
salarial de 1,6%.
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Quase seis em cada dez acordos e convenções 
coletivas que foram fechados no mês de julho 
findaram com percentuais de reajustes salariais 
aos trabalhadores menores que o INPC. Somente 
um em cada quatro acordo e convenções chegaram 
a ter ganhos reais aos trabalhadores. O piso médio 
ficou em R$ 1.345,00.

A situação do mercado de trabalho somada com o 
encarecimento do custo de vida e a ausência de 
políticas mais energéticas de contenção aos danos 
da crise econômica e social concorrem como 
elementos que explicam a forma célere com que 
avança a pobreza e a extrema pobreza no Brasil.

O percentual da população pobre aumentou em 24 
das 27 unidades da federação no país no período 
que vai do primeiro trimestre de 219 até janeiro de 
2021, como aponta uma pesquisa do Ibre/FGV. 
Em janeiro de 2021 nada menos que 12,8% dos 
brasileiros estavam vivendo com menos de R$ 246 
ao mês, o que perfaz o total de R$ 8,20 ao dia.

Os índices de avanço da pobreza, extrema pobreza 
e a queda da renda média dos trabalhadores 
destoam no que ocorre na outra dimensão da 
pirâmide social, no topo. Segundo a última edição da 
Revista Forbes, o Brasil foi cenário para a entrada 
de mais 40 pessoas na lista de bilionários. Já são 
315 pessoas que acumulam esse status no país. 
De 2018 para 2021 os bilionários protagonizaram 
um aumento de 75%, enquanto – por outro lado – 
a outra extremidade também cresce. O patrimônio 
acumulado desses bilionários equivale a algo 
próximo de 17% do PIB brasileiro.

A concentração de renda e riqueza, não só no Brasil, 
mas no mundo todo, tem se apresentado como um 
problema de dimensão não somente sociais e/ou 
morais, mas – sobretudo – econômicas, na medida 
em que tamanha concentração causa problemas 
de realização e de demanda efetiva. Uma reforma 
tributária progressiva e mais radical poderia dirimir 
essa situação, mas – infelizmente – não é o que 
está tramitando no Congresso Nacional.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/25/proporcao-de-pobres-sobe-em-24-estados-e-dispara-no-ne-e-se.ghtml
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SETORES
O resultado do PIB do 2º trimestre aumentou as 
incertezas com relação à retomada e reafirmou 
a necessidade de maior cautela nas projeções 
econômicas. Ou talvez, com mais realismo, maior 
pessimismo.

Depois de crescimento moderado no primeiro 
trimestre do ano, o PIB apresentou ligeiro recuo 
de 0,1% na margem. O cenário de crescimento 
em torno de 5,2% já escorregou para 5,04%, 
com viés de baixa. Em que pese relembrar que 
desses 5 pontos, estima-se que em torno de 3,6 
p.p. sejam efeito de carregamento estatístico. Ou 
seja, se a economia estacionasse em dezembro 
de 2020, já cresceríamos algo próximo à 3,5%, 
dado o tombo do ano passado. Para o ano que 
vem, os cenários mais pessimistas já pintam até 
nova recessão.

Os resultados setoriais do mês de julho não 
trazem muitos motivos para retomar a dose de 
otimismo. Oscilações entre taxas negativas e 
positivas entre os setores acusam a fragilidade 
de uma economia sob uma corda bamba, que 
cada vez mais demonstra depender de resolução 
de questões antes estruturais do que apenas 
conjunturais.  

O elevado e persistente desemprego, o atraso 
na vacinação, a aceleração inflacionária e 
o desarranjo das cadeias produtivas têm 
demonstrado impacto relevante na atividade. 
Com exceção do atraso na vacinação, que 
tende a ter os efeitos mitigados com o avanço 
da população imunizada, os demais fatores não 
são mera questão de prazo. Outrossim, os ruídos 
na esfera política, provocados pela instabilidade 
política que marca o governo Bolsonaro desde o 
início e que têm se acirrado nos últimos meses, 
também não parece serem fatores pontuais 
tampouco terem efeitos desprezíveis sobre a 
economia.

Varejo
O varejo ampliado, que inclui as vendas de 
veículos, autopeças e material de construção, 
após queda no mês de junho apresentou ligeira 
alta em julho de 1,1%. O índice restrito, por sua 
vez, apresentou alta de 1,2% em julho, e teve 
as estatísticas de junho revisadas pelo IBGE 
de -1,7% para +0,9%. Observou-se queda 
no subsetor de combustíveis e lubrificantes, 
prejudicados pela alta dos preços, e do de 
supermercados, alimentos, bebidas e fumo, 
prejudicados também pela queda da massa de 
rendimento real das famílias.

Gráfico 1: Variação mensal do volume de vendas 
com varejo ampliado com ajuste sazonal (PMC 
= Índice de base fixa; 2014=100)
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Fonte: IBGE. Elaboração: CEE/IREE.

Indústria
A indústria, cuja fragilidade é cada vez mais 
exposta, apresentou novo recuo na margem (livre 
de efeitos sazonais) de -1,3%. O principal fator 
identificado por analistas do setor é a pressão 
de custos, derivada do desarranjo das cadeias 
produtivas e da escassez de insumos. 

Para Rafael Calgin, do Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), a 
desorganização produtiva é fruto da retomada 
desigual entre os subsetores. Agrava o quadro de 
elevação dos custos os impactos da crise hídrica 
no fornecimento e no preço da energia.

Finalmente, o quadro da demanda é fraco até 
para absorver a produção, quanto mais para 

https://iree.org.br/a-queda-do-pib-uma-economia-que-nao-se-estabiliza/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/mercado-eleva-projecao-da-taxa-basica-de-juros-para-8-em-2021-e-2022.shtml?origin=folha
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210903_pressao_de_custos_leva_a_queda_de_13_na_producao_industrial.html
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Todavia, a baixa regulação do setor onera 
demasiadamente os motoristas pelos custos do 
trabalho. Por um lado, a alta dos combustíveis 
espremeu substantivamente a margem de 
remuneração dos trabalhadores. Por outro, a 
escassez de insumos e elevação dos preços dos 
produtos da indústria automobilística – de peças 
a carros novos e semi-novos – também pressiona 
os custos de manutenção dos veículos, cujo 
patamar exigido é em muitos casos inconciliável 
com a renda mensal. 

Pesquisa realizada pela Associação de Motoristas 
de Aplicativos de São Paulo (Amasp) aponta que 
em 2021 houve redução de cerca de 25% dos 
trabalhadores de aplicativo na capital paulista, 
cidade com maior contingente de trabalhadores 
da categoria no Brasil.

Obstáculos relevantes estão impostos pelo 
quadro estrutural da economia brasileira. O 
desemprego elevado, a ameaça de apagão (e os 
crescentes preços da energia), a desarticulação 
das cadeias produtivas e escassez de insumos, 
e a aceleração da inflação e aumento do nível 
dos juros provocaram maior cautela nas análises 
econômicas. A instabilidade política também é, 
sem dúvida, um elemento adicional considerável. 
Esses fatores não só têm rebaixado as expectativas 
como têm feito com que os setores da economia 
se movimentem sob uma corda bamba, ora 
ligeiramente positivos, ora ligeiramente negativos, 
contudo, sem perspectiva de estabilidade ou 
crescimento a longo prazo.

enfrentar uma elevação de preços dos produtos 
finais. A combinação do desemprego elevado e 
elevado grau de subutilização da força de trabalho 
com a aceleração do nível de preços, que corrói 
o poder de compra dos consumidores, contribui 
para frear o poder de consumo das famílias e, 
consequentemente, a retomada da economia.

Gráfico 2: Variação mensal da produção 
industrial com ajuste sazonal (PIM = Índice de 
base fixa; 2012=100)

Fonte: IBGE. Elaboração: CEE/IREE.

Consumo das famílias
De acordo com os últimos dados das Contas 
Nacionais, o consumo das famílias permanece 1,6% 
abaixo do patamar pré-pandemia. Com esse cenário 
pouco animador, era de se esperar que o apetite de 
investidores não lograsse alta, reduzindo o potencial 
do investimento para a retomada. Resultado disso 
foi o Investimento ter recuado 3,6% no 2º trimestre 
na margem, livre dos efeitos da sazonalidade.

Serviços
O efeito dos custos também impactou os serviços 
de motoristas de aplicativos, que até o momento 
tinham sido uma categoria em relativamente 
constante expansão, desde o início da pandemia. 
A escassez de empregos empurrou uma massa de 
trabalhadores, da ordem de 2 a 4 milhões para os 
trabalhos em aplicativos. O que em um primeiro 
momento se apresentava como um “bico” ou 
emprego provisório, passou a ser a fonte principal 
de rendimento de milhões de brasileiros.

https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/nao-e-so-o-preco-do-combustivel-ex-motoristas-da-uber-contam-por-que-deixaram-o-aplicativo?bdf=w
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/nao-e-so-o-preco-do-combustivel-ex-motoristas-da-uber-contam-por-que-deixaram-o-aplicativo?bdf=w
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POLITICA MONETÁRIA
Nosso boletim de Política Monetária inicia 
apresentando os últimos números do IGP-10, do 
IPCA e do indicador de Inflação por Faixa de Renda 
do IPEA. Ademais, discute-se as causas dos altos 
índices de inflação pregressos e das razões para a 
piora das expectativas quanto à inflação.

O IGP-10 em setembro de 2021 caiu 0,37% 
sobretudo devido ao recuo dos preços de 
algumas matérias-primas. O IPA por estágios 
nos mostra bem esse fenômeno: enquanto os 
preços de bens finais e intermediários cresceram 
respectivamente 2,13 % e 1,83%, os preços de 
matérias-primas recuaram 5,01%, principalmente 
com a queda de 22,17% no preço do minério 
de ferro. Assim, o IPA como um todo recuou 
em -0,76%, enquanto o IPC e o INCC subiram, 
respectivamente, em 0,93% e 0,43%.

Já o IPCA de agosto subiu 0,87%, acumulando em 
12 meses uma alta de 9,68% e, no ano, 5,67%, 
ou seja, já acima do teto da meta de inflação para 
2021. Para a alta de 0,87 % em agosto, o grupo 
Transportes impactou em 0,31%, Alimentação e 
Bebidas em 0,29% e Habitação em 0,11%.

Segundo o indicador IPEA de Inflação por Faixa 
de Renda, em agosto a inflação incidente sobre as 
faixas de renda baixa e muito baixa foi de 0,91%, 
enquanto para as famílias de renda muito alta esse 
índice ficou em 0,78%. Assim, no acumulado de 
12 meses, a inflação sentida pelos mais pobres na 
sociedade brasileira ficou em 10,37%, enquanto 
que para os mais ricos a alta foi de 8,04%.

Nesse sentido, é claro que os maiores 
prejudicados diretamente pela alta nos índices 
inflacionários são os mais pobres, problema esse 
agravado também pela incapacidade destes em 
se proteger dessas elevações de preços. Ou seja, 
enquanto as camadas mais ricas da população 
detém poder de poupar e aplicar sua poupança 
em instrumentos financeiros que garantem no 

mínimo a reposição das perdas decorrentes 
da inflação, os mais pobres, sem capacidade 
de poupar e, por conseguinte, sem acesso a 
instrumentos financeiros, inclusive com baixo 
índice de bancarização, veem sua dotação de 
renda ainda mais deteriorada.

Muitos economistas têm se perguntado se as 
explicações e a forma de combate usuais para a 
inflação, comumente apresentadas por analistas 
de mercado, são apropriadas para a situação atual 
em que a inflação no Brasil tem se disseminado e 
se acelerado com mais força quando comparada a 
outros países.

O Professor Ricardo Carneiro apresenta uma 
hipótese muito interessante para essa análise. 
Segundo ele, a inflação atual decorre diretamente 
de três fatores: em primeiro lugar o aumento dos 
preços internacionais das commodities e seu 
grande peso em nossa estrutura produtiva; em 
segundo, a desvalorização de nossa moeda e, 
por fim, as expectativas e inércia inflacionária que 
atuam como transmissoras dos choques de oferta.

No entanto, Carneiro, para além de apontar as 
idiossincrasias de nosso mercado de câmbio e 
dos problemas decorrentes da desorganização 
dos fluxos de comércio, aponta que a aceleração 
dos índices inflacionários no Brasil se dão a partir 
de março de 2021, momento de arrefecimento da 
recuperação da atividade e, também, de apreciação 
do Real. Assim, para ele, o que pode explicar essa 
aceleração seria uma indexação dos preços a taxa 
básica de juros, cuja elevação operaria como um 
vetor de alta para os preços.

Ou seja, segundo esse argumento, embora a 
elevação das taxas de juros tenham o efeito de 
reduzir a demanda agregada alguns meses à 
frente, seus efeitos de curto prazo, que operam 
através das expectativas, sancionam as altas 
de preços, isto é, atuam em sentido oposto 
ao preconizado. Nesse sentido, como aponta 
Carneiro, a profecia autorrealizável de aumento 
dos preços caracterizada por essa sinalização da 

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-09/igp-10_fgv_press-release-resumido_set21-a-.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31581-ipca-foi-de-0-87-em-agosto
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31581-ipca-foi-de-0-87-em-agosto
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210915_nota_24_ifr_agosto.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210915_nota_24_ifr_agosto.pdf
https://diplomatique.org.br/a-inflacao-brasileira-na-pandemia/
https://diplomatique.org.br/a-inflacao-brasileira-na-pandemia/
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alta de juros teria como profeta o próprio Campos 
Neto, maior responsável por salvaguardar o poder 
de compra da moeda. Ideia similar, porém em 
outro contexto e buscando explicar o alto nível 
dos juros reais de curto-prazo, foi apresentada há 
alguns anos pelo economista André Lara Resende, 
apontando que os “juros nominais mais altos 
podem ser sinalizadores importantes da inflação”.

Gráfico 1:  IPCA cheio acumulado de 12 meses 
x IPCA núcleo por exclusão (IPCA cheio menos 
o subgrupo de Alimentação em Domicílio e o 
segmento de administrados) x Taxa Selic. 

Fonte BCB. Elaboração CEE/IREE

Assim, a situação atual convida a todos, analistas 
de mercado, pesquisadores e economistas, a uma 
tentativa de reflexão mais profunda sobre as causas 
da inflação brasileira. Diferentemente da situação 
predominante na década passada, o aumento de 
preços de commodities não é acompanhado por 
uma apreciação persistente do câmbio; por outro 
lado, os mecanismos de regulação dos mercados 
de energia e alimentos, notadamente os estoques 
reguladores e a política de preços da Petrobras 
que amorteceram grandes altas de preços em 
conjunturas de demanda aquecida no primeiro 
quinquênio da década atual, foram desfeitos. 
Nesse sentido, o cenário atual fornece insumos 
para a investigação mais profunda das causas 
inflacionárias. Se aceita a hipótese de Carneiro 
e de Lara Resende, não podemos deixar de 
concluir que o modelo atual de gestão da política 
macroeconômica é ineficaz frente ao que se 
propõe.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896609-brasil-vai-contra-a-realidade-ao-insistir-em-juros-altos-diz-lara-resende.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1896609-brasil-vai-contra-a-realidade-ao-insistir-em-juros-altos-diz-lara-resende.shtml
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POLÍTICA FISCAL
Em nosso Boletim de Política Fiscal de setembro 
de 2021, tratamos do aumento do IOF - imposto 
que incide sobre operações de crédito - no restante 
de 2021 e sobre os descaminhos que a gestão 
orçamentária tomou no Brasil.

No dia 16 de setembro de 2021, o Governo Federal 
publicou o Decreto 10.797 em que se adiciona 
ao Decreto 6.309 de 14 de dezembro de 2007 o 
parágrafo 22 ao artigo 1º, aumentando as alíquotas 
cobradas do IOF para pessoas jurídicas e pessoas 
físicas. Assim, no período de 20 de setembro a 31 
de dezembro de 2021, as alíquotas base do IOF 
serão majoradas de 0,0041% ao dia (1,5% ao 
ano) para 0,00559% ao dia (2,04% ao ano) para 
pessoas jurídicas e de 0,0082% ao dia ( 3,00% ao 
ano) para 0,01118% ao dia (4,08% ao ano) para 
pessoas físicas.

O governo, por meio de nota à imprensa, 
justificou essa medida apontando que pretende 
utilizar os ganhos de receita para a criação do 
Auxílio Brasil (conhecido também como Bolsa 
Família Turbinado) em 2021. Ademais, segundo 
o governo, a medida é necessária para estar em 
conformidade com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que determina que qualquer novo gasto 
permanente deve ter como contrapartida a 
indicação de uma fonte de receita. Assim, para 
2022, o governo pretende continuar a financiar 
o programa a partir da Reforma do Imposto de 
Renda que está em votação no Senado Federal.

Ou seja, para além do efeito deletério que 
esta majoração traz para uma recuperação 
cambaleante, na medida em que eleva o custo do 
crédito tomado, o governo insere maior incerteza 
quanto ao cenário fiscal, conjugando um aumento 
de gasto em 2022 a uma fonte de receitas incerta 
(a Reforma do Imposto de Renda). Para além 
desses aspectos e a intenção oportunista do 
governo visando as eleições de 2022, o programa 
em si é necessário. Não há economia saudável 
quando parte da população vive sob as agruras da 
insegurança alimentar.

Nelson Barbosa aponta que o problema fiscal está 
mais relacionado à incerteza do que a algum tipo 
de dúvida quanto à solvência do Estado brasileiro. 
Segundo ele, “como as pessoas não sabem como 
o desequilíbrio fiscal será resolvido, a tendência é 
esperar o pior, e isso causa depreciação cambial e 
elevação do prêmio de risco pago pelo Tesouro”. 
Para além disso, Barbosa também aponta para 
uma questão de suma importância, isto é, o debate 
não deveria se concentrar se com os precatórios - 
de que tratamos no Boletim de agosto, se o Bolsa 
Família “Turbinado” ou outros gastos “furarão” o 
teto, mas sim qual a efetividade para o bem-estar 
social dos gastos propostos.

Como bem aponta Samuel Pessoa, as incertezas 
até a definição do Orçamento de 2022 gerarão 
muitas “chuvas e trovoadas”, mas diferentemente 
do que se passou em 2021, elas devem se definir 
com mais rapidez, visto que os parlamentares 
tem pressa em executar suas emendas em ano 
eleitoral.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6306compilado.htm
https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2021/setembro/governo-federal-eleva-temporariamente-aliquota-do-imposto-sobre-operacoes-financeiras-iof
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nelson-barbosa/2021/09/problema-maior-do-orcamento-de-2022-nao-e-quanto-o-teto-sera-furado-mas-para-que.shtml
https://blogdoibre.fgv.br/posts/orcamento-de-2022-mais-confusao-pela-frente
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