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BALANÇO DE 2021

Este documento tem o objetivo proporcionar 
uma reflexão inicial de balanço do 
comportamento da economia brasileira no 
ano de 2021 e sugerir alguns elementos de 
projeção para 2022. Ainda que nesse momento 
padeçamos da ausência de alguns dados 
importantes, tais como o cômputo anual do 
PIB e as possíveis revisões desse indicador, 
arriscamos um balanço com base no que na 
elaboramos ao longo do ano. 

O ano de 2021 marcou o segundo ano da 
pandemia do coronavírus e é possível afirmar 
que ele se dividiu em dois períodos: os primeiros 
meses apresentaram ventos otimistas, ainda 
embalados com a renda disponível pelos 
efeitos do auxílio emergencial; uma inflação 
elevada, mas controlada em alguns setores, e 
uma política monetária ainda expansionista. 
Dessa forma, o primeiro trimestre de 2021 
foi, com os dados que temos em mãos até o 
momento, o único trimestre de crescimento 
positivo, fechando em 1,2% de alta em relação 
ao último trimestre de 2020, especialmente 
puxado pela atividade agropecuária, pela ótica 
da produção, e pelo investimento, na ótica da 
demanda.

O segundo trimestre já sentiu os efeitos 
da escalada inflacionária, em especial, 
impactando a indústria de transformação 
tanto pela escassez e pelo aumento nos custos 
de insumos que se processaram no front 
externo devido à desvalorização cambial e à 
desorganização das cadeias logísticas globais, e 
no front interno pelo início da normalização do 
preço do petróleo no mercado internacional, 

que afetou os preços domésticos dos 
derivados, e pela escassez hídrica, que elevou 
o custo da energia. Ademais, para além do 
fator inflacionário, o resultado do recuo de 
0,1% no PIB trimestral também esteve ligado 
a dificuldades na agropecuária por conta 
de efeitos climáticos e produção abaixo do 
esperado nas culturas do milho e da cana-de-
açúcar. 

O terceiro trimestre, por sua vez, também 
apresentou recuo, conformando um cenário 
de retração técnica – quando há dois 
trimestres seguidos de resultados negativos 
– levantando preocupações com relação ao 
que esperar da atividade econômica no ano 
de 2022. Paradoxalmente, o avanço acelerado 
da imunização, um trunfo para o país, não 
foi suficiente para permitir que o setor de 
serviços apresentasse trajetória de avanço 
contínuo e até ele passou a apresentar recuos 
nas pesquisas mensais. Embora não tenhamos 
os resultados apurados, a tendência é que o 
quatro trimestre apresente resultado próximo 
a zero, podendo ter variação, positiva ou 
negativa, mas próxima da nulidade. 

Gráfico 1: Variação (%) mês contra mês do 
IBC-Br - ajustado

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: CEE/IREE
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O último dado do IBC-Br, que é uma 
aproximação do resultado do PIB divulgada 
pelo Banco Central, indica que o mês de 
novembro teve uma alta, em consonância 
com as expectativas de mercado, puxada, 
sobretudo, pela retomada do crescimento 
positivo dos setores de comércio e de serviços, 
e um menor recuo na indústria. 

A inflação alta, persistente, e agora 
disseminada está ruindo as bases de 
crescimento do país por dois caminhos 
distintos e complementares: ao mesmo 
tempo que ela corrói o poder de compra das 
famílias, reduzindo a capacidade de consumo, 
a sua persistência tem sido encarada pelo 
Banco Central como um problema que se 
resolve com aperto monetário. Dessa forma, 
a tentativa de sair de uma posição de ficar 
“atrás da curva” de inflação tem levando 
a autoridade monetária a processar uma 
escalada contínua de elevações na taxa básica 
de juros.

Podemos afirmar, em síntese, que são dois 
os canais principais em que a elevação da 
taxa Selic contamina a economia real. O 
primeiro é o encarecimento do custo do 
crédito. A taxa média de juros cobrada pelas 
instituições financeiras atingiu em setembro 
o maior patamar desde o início da pandemia. 
O encarecimento do crédito pessoal retrai 
o consumo e o encarecimento do crédito, 
via aumentos contínuos e arrojados na taxa 
Selic, restringe o investimento produtivo, 
uma vez que uma empresa não toma um 
crédito com a taxa básica, mas já com o juro 
composto, precificando o futuro, que leva 
em consideração curvas mais “estressadas” 

de juros de médio e longo prazo. O segundo 
canal é o encarecimento da rolagem da dívida 
pública, que aumenta o déficit nominal do 
Estado, elevando a dívida pública por motivos 
financeiros, e não pelo lado do gasto ou do 
resultado primário, substancialmente. Com 
inflação acima da meta, Selic bastante elevada, 
juros reais acima do nível neutro e baixo 
crescimento econômico, configura-se uma 
situação de provável quadro de estagflação, 
fenômeno que combina estagnação na 
atividade econômica com inflação a nível de 
preços. 

Em síntese, é possível que apenas o primeiro 
trimestre tenha apresentado trajetória de 
crescimento e ainda na rebarba de políticas 
importantes do ano de 2020, especialmente 
no que tange à transferência de renda e 
à manutenção de juros baixos. Mesmo 
crescendo possivelmente 4,9% no ano de 2021 
– na esteira do carregamento estatístico – 
estaremos ainda muito distantes do potencial 
de crescimento que lograríamos ter caso se 
mantivesse a tendência dos anos anteriores, 
de crescimento na casa do 1,5% a.a – embora 
esse ainda seja um patamar baixo para o Brasil. 

Não obstante uma variação positiva em relação 
a 2020, em relação ao montante de real de 
geração de renda medido pelo tamanho do 
PIB o resultado aponta um empobrecimento 
geral da população, sem contar aqui a 
distribuição desigual que aprofunda o quadro. 
Nesse sentido, quando levamos em conta o 
PIB per capita, o montante total da produção 
de renda dividido por todos os habitantes, 
os indicadores são ainda menos alentadores. 
Nesse ritmo de crescimento, apenas em 2028 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/10/26/ciclo-de-alta-da-selic-ja-deixa-credito-mais-caro.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/10/26/ciclo-de-alta-da-selic-ja-deixa-credito-mais-caro.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/10/26/ciclo-de-alta-da-selic-ja-deixa-credito-mais-caro.ghtml
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voltaríamos ao mesmo patamar de renda per 
capita verificado pré-crise, tendo 2013 como a 
marca de referência. Essa entrará para histórica 
como uma nova “década e meia perdida”, com 
resultados ainda piores de crescimento médio 
do que a verificada nos anos 1980. 

Ou seja, a economia brasileira parece estar 
trilhando um caminho errático, andando 
de lado e alternando poucos momentos 
de variações positivas de crescimento e , 
ainda assim, próximas de 1%, seguidas ou 
por quedas na margem ou por flutuações 
em torno disso. Se o cenário internacional 
bastante favorável do ano de 2021 não foi 
suficiente para soerguer nosso crescimento, 
os ventos que vem soprando em 2022 
indicam um maior aperto monetário e o 
início da normalização da oferta e procura 
por commodities. As sinalizações de elevação 
da taxa básica de juros americana devem 
seguir pressionando a inflação doméstica e 
o aperto nos juros internos; a normalização 
da estrutura de oferta de commodities 
deve reduzir seu preço. Além disso, a 
heterogeneidade da dinâmica interna – que 
tem sido a marca desse período – também 
preocupa, na medida em que há setores que 
já ultrapassaram em volume de vendas e 
produção o período pré-pandemia, e outros 
como os serviços prestados às famílias 
que estão significativamente abaixo desse 
patamar. Essa heterogeneidade também 
agrava as desigualdades e o crescimento 
sustentado baseado no emprego, na medida 
em que são, justamente, os setores mais 
empregadores, em especial, de mão-de-
obra de trabalhadores mais pobres, os que 
ainda não se recuperaram completamente. 

No Balanço de 2020 terminamos o documento 
com algumas projeções que reforçamos para 
o ano de 2022. Nós sinalizamos no início de 
2021 a importância de políticas de caráter 
anticíclico, empunhadas pela coordenação 
do Estado, em especial no campo da política 
fiscal. Diferentemente do ano de 2020, em 
2021, o teto de gastos não foi suspenso e 
houve um malabarismo para que alguns gastos 
rolassem por fora dele. Esse movimento atesta 
a falência dessa regra, e seu “remendo” e não 
sua substituição por outra regra fiscal produz 
mais desconfiança entre os agentes.

Até mesmo o FMI tem insistido para que 
economias como a brasileira - endividadas 
na própria moeda -, não cessem os estímulos 
fiscais, já que os efeitos da pandemia não se 
encerram com o fim da propagação do vírus, 
mesmo contando com a vacina. Ainda que a 
manutenção do auxílio emergencial ou alguma 
outra alternativa no campo da transferência 
de renda elevem o endividamento público 
no curto prazo, no longo prazo esses 
estímulos também elevam a base da razão 
dívida/PIB, podendo reduzir a proporção do 
endividamento mesmo que ele se eleve do 
ponto de vista nominal.

https://www.cnnbrasil.com.br/business/pib-per-capita-deve-levar-sete-anos-para-voltar-ao-patamar-de-2013-diz-fgv/?utm_source=social&utm_medium=twitter-feed&utm_campaign=business-cnn-business&utm_content=link
https://www.cnnbrasil.com.br/business/pib-per-capita-deve-levar-sete-anos-para-voltar-ao-patamar-de-2013-diz-fgv/?utm_source=social&utm_medium=twitter-feed&utm_campaign=business-cnn-business&utm_content=link
file:///C:/Users/user/Downloads/Balanc%25CC%25A7o-e-Perspectivas-para-2021.pdf
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POLÍTICA MONETÁRIA 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou a inflação acumulada ao longo 
de 2021 medida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). O índice registrou uma 
variação de 10.06% em 2021. É fato conhecido 
por todos os brasileiros que a inflação alta tem 
efeitos importantes sobre a distribuição de ren-
da e é natural que todos busquem se proteger 
da corrosão de seus rendimentos causada pela 
inflação. Ao mesmo tempo, numa sociedade 
como a brasileira, extremamente desigual, e na 
situação atual de elevadíssimo desemprego, a 
maior parte da população, aquela que vive dos 
rendimentos do trabalho e não possui ou possui 
reduzida capacidade de poupança, detém limita-
do poder de combate a redução de seus rendi-
mentos reais, isto é, de seu poder de compra. 

Assim, numa economia que não cresce ou 
cresce pouco, ou seja, o bolo ano a ano 
continua do mesmo tamanho e na qual uma 
parte consegue proteger seus rendimentos e 
outra parte não, os “pedaços do bolo” passam 
a ser redivididos, favorecendo aqueles que 
possuem a aludida capacidade de se proteger 
da inflação. De forma semelhante, a inflação, 
ao redistribuir a renda em favor dos mais ricos, 
prejudica as perspectivas de crescimento da 
economia, pois os mais pobres tendem a gastar 
com consumo uma maior parcela da renda que 
recebem. Ou seja, quando a inflação redistribui 
a renda aumentando a desigualdade, se reduz, 
tudo o mais constante, a demanda agregada da 
economia. 

A meta de inflação fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) para 2021 era 
de 3.75%, contando com uma tolerância 
de 1.5% superior e inferior a meta. O Banco 
Central do Brasil (BCB) é o responsável pelo 
cumprimento desta meta ao ajustar a taxa 
básica de juros aos desvios da inflação de 
sua meta. Em verdade, o pressuposto teórico 
da institucionalidade do regime de metas 
de inflação caracteriza a inflação como um 
processo fundamentalmente oriundo de 
pressões de demanda. Quando advinda de 
choques de oferta, o protocolo do regime de 
metas condiz com um alongamento do prazo 
de convergência do índice inflacionário a 
meta. Nesta seção, vamos, em primeiro lugar, 
analisar o IPCA e seus componentes, bem 
como o indicador de inflação por faixa de renda 
do IPEA. A seguir, vamos discutir a estratégia 
do BCB ao longo de 2021 em sua gestão da 
política monetária e, por fim, discutiremos 
brevemente as perspectivas para 2022. 

O gráfico 2 nos mostra a evolução do IPCA 
acumulado em 12 meses ao longo de 2021 e 
seus resultados mensais.

Gráfico 2: IPCA cheio mensal (em azul, à dir.) 
e IPCA cheio acumulado em 12 meses (em 
laranja, à esq.). 

Fonte: IPEAdata. Elaboração: CEE/IREE
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Como podemos observar, ao longo de todo o 
ano o índice acumulado manteve forte alta, 
mas já em março ele atingia 5.09%, nível já 
acima do limite de tolerância superior da meta.

O gráfico 3, em que o IPCA é dividido entre 
os componentes comercializáveis, não-
comercializáveis e monitorados, nos aponta 
que os preços monitorados e, em seguida, os 
bens comercializáveis foram os responsáveis 
pela alta no índice, enquanto o grupo de bens 
não comercializáveis – basicamente composto 
por serviços - variou menos.

Gráfico 3: IPCA por componentes – 
comercializaveis, não comercializáveis e 
monitorados. 

Fonte: IPEA. Elaboração: CEE/IREE

Em situações de normalidade o setor de 
serviços possui maior capacidade de repassar 
choques de oferta para os preços finais, porém, 
com as restrições de mobilidade advindas 
da pandemia, este setor, como um dos mais 
atingidos, não foi capaz ainda de se recuperar 
totalmente, o que manteve a taxa de variação 
de seus preços razoavelmente controladas. 

Já os bens comercializáveis são muito sensíveis 
ao câmbio pelo lado dos custos, quando 
consideramos bens manufaturados e, pelo 

aumento do custo de oportunidade que afeta 
os preços em reais das commodities na pauta 
de exportação brasileira, embora os custos de 
defensivos e fertilizantes que incidem sobre o 
setor agrícola também sejam dolarizados.

Os preços monitorados, de forma semelhante, 
são muito afetados pelo câmbio, seja em 
função da política de preços da Petrobras que 
tem praticado preços a partir da paridade de 
importação ou de reajustes de tarifas públicas 
que seguem índices gerais de preços, mais 
sensíveis a variação cambial. Ademais, os 
preços monitorados foram afetados pela crise 
hídrica que obrigou o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) a ativar as termoelétricas 
que possuem custo marginal operacional mais 
elevado - e muitas vezes sujeito a variações nos 
preços de derivados de petróleo - afetando, 
assim, as tarifas residenciais.

Abaixo, tem-se a inflação acumulada por 
faixa de renda entre jan/21 e nov/21. 
Sistematicamente a inflação das faixas de 
renda mais baixas ficou acima dos índices 
que incidem sobre a cesta de consumo das 
faixas de renda mais altas. Tal fator pode 
ser explicado pelo fato de que a inflação dos 
serviços, que tem maior peso no orçamento 
daqueles de maior renda, ficou abaixo do 
índice geral, ou seja, pressionou o índice para 
uma queda. Por outro lado, também é possível 
explicar a maior incidência da inflação na 
cesta de consumo dos mais pobres a partir 
do fato de que bens comercializáveis, como 
alimentos, e monitorados, como os derivados 
de petróleo, possuem um maior peso em 
seus orçamentos.
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Gráfico 5 - Decomposição do desvio da taxa de 
inflação em relação à meta em 2021. 

Fonte e Elaboração: BCB.

A partir de março, as expectativas de mercado 
para a inflação futura começaram a subir, 
como podemos ver abaixo.

Gráfico 6: Expectativas de mercado para 
inflação. Fonte: BCB. Elaboração: CEE/IREE. 

Fonte: BCB. Elaboração: CEE/IREE.

No começo do ano, o Copom mantinha firme a 
aposta de que os choques de oferta advindos 
sobretudo dos preços internacionais seriam 
transitórios, o que implicava que a taxa básica 
não deveria ser elevada como resposta. 
Porém, os choques não se dissiparam 
rapidamente e na esteira de um descolamento 
das expectativas quanto a inflação futura e de 
uma clara tendencia de aumento para o IPCA, 
o BCB deu início a um ciclo de alta da taxa 
básica, depois de levá-la a mínimas históricas.  

Gráfico 4: Inflação por faixa de renda. 

Fonte: IPEA. Elaboração: CEE/IREE

Com o IPCA cheio acumulado em 2021 em 
10.06%, isto é, acima da meta prevista, o 
Presidente do Banco Central do Brasil (BCB), 
seguindo rito previsto em lei, enviou uma 
carta aberta ao Ministro da Economia Paulo 
Guedes, presidente do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), apresentando os motivos 
pelos quais a inflação não atingiu a meta. O 
documento, baseado em estudo apresentado 
no Relatório de Inflação de Dezembro/21 
apresenta uma decomposição dos fatores 
contribuintes ao desvio da inflação de sua 
meta. Segundo o estudo, dos 6.31% de desvio 
da meta, 1.21% advém da inercia em relação 
ao ano anterior, 0.25% das expectativas 
inflacionárias, 4.38% de fatores externos, 
a chamada inflação importada que alia 
variações cambiais a variações nos preços 
internacionais de commodities, -1.21 advindo 
do hiato do produto ou do grau de ociosidade 
da economia, 0.67% da bandeira de energia 
elétrica e 1.02% de outros fatores.
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Entre agosto de 2020 e março de 2021, a Selic 
foi fixada pelo Copom em 2.00% ao ano. Em 
março, teve-se uma primeira elevação de 0.75%, 
a qual foi objeto de controvérsias, pois se, por 
um lado, a inflação apontava forte tendencia 
de alta, por outro, a economia continuava com 
grande capacidade ociosa. Ademais, os críticos 
apontavam que a inflação vivida e vindoura era 
oriunda de choques de oferta e que, portanto, 
elevações da taxa de juros - que supostamente 
devem atuar sobre a demanda agregada – seriam 
improprias para o controle inflacionário. Neste 
raciocínio, o BCB deveria manter, ao apostar que 
os choques se dissipariam rapidamente, a taxa 
de juros em níveis baixos, sinalizar para o não 
cumprimento da meta inflacionária em 2021 e 
sua convergência para os anos seguintes, quando 
os choques de oferta se dissipassem.

Não obstante as críticas contrarias as elevações 
da taxa de juros, o BCB deu início ao forte 
movimento de alta com elevações sucessivas. 
Em março, elevou-se a taxa básica em 0.75%, a 
elevando de 2.00% a 2.75%. Nos meses seguintes, 
ocorreram mais altas e no ultimo trimestre 
também uma maior amplitude das altas. O ano 
terminou com a taxa básica em 9.25% e com 
sinalizações de novas altas em 2021.

Gráfico 7: Taxa Selic – Meta fixada pelo Copom.
 

Fonte: BCB. Elaboração CEE/IREE

Ao mesmo tempo, a taxa de juros real ex-ante 
que a partir do segundo semestre de 2020 
apresentava valores negativos, com a alta da 
taxa básica nominal, passou a subir a partir 
de março/21, terminando o ano de 2021 em 
3.8%, nível considerado restritivo pelo BCB 
em seu Relatorio de Inflação de Setembro de 
2021.

Gráfico 8: Taxa real de juros ex-ante. 

Fonte: IPEAdata e BCB. Elaboração: CEE/ IREE

Gráfico 9: Diferencial entre  Juros internos e 
externos.

Fonte: IPEAdata. Elaboração: CEE/IREE

Se, por um lado, a elevação dos juros afeta 
a atividade com uma certa defasagem de 
tempo, por outro, um dos principais canais de 
transmissão da política monetária aos preços é 
o canal cambial. Como vimos acima, os preços 
mais sensíveis ao cenário externo, em especial 
a variação cambial e a preços internacionais, 
como as commodities e derivados de petróleo, 

https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202109/ri202109p.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202109/ri202109p.pdf


©2022 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA 

10

foram um dos principais responsáveis pela 
alta inflação vivida em 2021. Neste âmbito, a 
gestão da taxa básica afeta a variável cambial 
ao aumentar ou reduzir o diferencial entre 
os juros internos, a taxa nominal básica, e os 
juros externos, o juro básico norte-americano 
acrescido de uma medida de risco soberano, 
no caso abaixo o EMBI+Brasil. O gráfico 7 nos 
mostra que a medida em que a taxa interna 
foi se elevando, com a taxa básica norte-
americana estável e a medida de risco também 
relativamente estável, o diferencial se elevou 
rapidamente, o que deveria gerar um influxo 
de capitais externos no país e a apreciação 
da taxa de câmbio. Todavia, não é isto que 
observamos no segundo semestre. Esta 
“anomalia” pode ser explicada, por hipótese, 
pelos seguintes fatores:

1. Incerteza quanto ao futuro elevada. 
Em meio a um cenário de mudanças 
regulatórias no mercado cambial, bem 
como ensaios de uma reforma tributária, 
exportadores brasileiros e agentes 
nacionais que detém grandes poupanças 
financeiras tem tentado se proteger do 
incerto e das desvalorizações cambiais 
ao manter suas receitas e fortunas em 
paraísos fiscais, caso, por exemplo, do 
Ministro da Economia Paulo Guedes;

2. No âmbito dos investidores externos, 
parte da grande desvalorização cambial 
poderia ser atribuída a péssima imagem 
que o Brasil tem apresentado no cenário 
internacional, com o desmonte de 
políticas ambientais e com a má gestão da 
pandemia;

3. Expectativas de que a taxa de juros norte-

americana se eleve, o que gerará uma 
pressão ainda maior de desvalorização 
da moeda brasileira se não acompanhada 
por elevações na taxa básica interna.

Desta forma, o cenário em 2022 se apresenta 
como ‘desafiador’ - utilizando expressão 
recorrente nos comunicados do Copom. O 
câmbio apresenta cenário futuro incerto na 
medida em que, por um lado, as eleições 
gerais em 2022 certamente gerarão grande 
volatilidade cambial. Ao mesmo tempo, a 
possibilidade de elevações na taxa básica norte-
americana requererá aumentos proporcionais 
ou mais que proporcionais dos juros internos 
de forma a manter o diferencial de juros 
estável ou crescente. Por outro lado, como 
observamos no gráfico acima, o diferencial 
de juros já tem se expandido rapidamente, o 
que indica futuro influxo de capitais que pode 
aliviar a pressão sobre os preços internos.  

Outrossim, o cenário hídrico de escassez 
vivido em 2021 já mudou, embora futuras 
reduções nas bandeiras tarifarias não sejam 
prováveis. Por fim, a atividade econômica 
já combalida, com os juros elevados, terá 
sua recuperação freada, como já é possível 
observar nas expectativas de mercado 
quanto ao crescimento do PIB em 2022, 
próximas de 0.5%.
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MERCADO DE 
TRABALHO, 
DESIGUALDADES E 
POLÍTICAS SOCIAIS

O Brasil ainda não havia logrado se recuperar da 
grande crise econômica que marcou os anos de 
2015 e 2016 quando foi acometido pela crise do 
novo coronavírus. Mais que isso, a trajetória de 
recuperação rastejante que selou os anos sub-
sequentes à queda expressiva do PIB foi acom-
panhada de aumento das desigualdades sociais, 
como decorrência de um padrão de recuperação 
econômica com deterioração dos principais indi-
cadores do mercado de trabalho e redução dos 
gastos sociais, notadamente os mais redutores 
de desigualdades, como a valorização do salário 
mínimo e outros gastos que estão entre as des-
pesas congeladas pelo teto de gastos.

Gráfico 10: Evolução do Índice de Gini.

Fonte: IBGE. Elaboração: CEE/IREE

O gráfico acima expressa, por um lado, 
a correlação existente entre o aumento 
das desigualdades e o período de grave 
crise da economia brasileira e, por outro, 
também expressa o fato de que as opções de 
política econômica que embalaram a tímida 
recuperação pós 2016 caminharam pari passu 
com o agravamento das desigualdades.

A pandemia, pelas características pregressas 
de avanço no nível das desigualdades e de 
deterioração das relações mais protegidas 
no mercado de trabalho, somada com uma 
economia que já apresentava retração no nível 
de atividade econômica no terceiro trimestre 
de 2019, aprofundou as desigualdades e 
impôs desafios decisivos para a atual crise 
econômica não descambe para uma crise 
social sem precedência na história brasileira.

A contração da renda do trabalho em 
função da destruição de postos de trabalho, 
ocasionada – sobretudo - pelo fechamento de 
micro e pequenas empresas que dependem 
da interação social e que são mais absorsoras 
de mão-de-obra impõe a urgência de política 
distributivas focalizadas, enquanto o mercado 
de trabalho se recupera em nível mais lento. As 
lamentáveis cenas de desmaios ocasionadas 
pela fome e a notícia de que mais da metade 
da população brasileira vive sob insegurança 
alimentar deve precipitar um conjunto mais 
enérgico e célere de ações governamentais.

Atualmente são mais de 4 milhões de “novos 
pobres” que a pandemia e a condução das 
políticas de garantia de trabalho e renda têm 
logrado no Brasil.  A proporção de pobres – 
conceituados como aqueles que recebem 
renda per capita mensal de até R$ 261 reais, 
que era 10,97% em 2019 pulou para 16,1% 
da população. Em números absolutos isso 
significa que 34,3% da população vive no 
que é considerada internacionalmente como 
“abaixo da linha da pobreza”. 

Em que pese a existência de um novo 
programa social, o Auxílio Brasil, pelo seu 
escopo reduzido deixará 29 milhões de 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/30/crise-cria-legioes-de-novos-pobres-no-pais.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/30/crise-cria-legioes-de-novos-pobres-no-pais.ghtml
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pessoas que receberam o auxílio emergencial 
de fora do novo programa, empurrando um 
grave problema social, com fortes dimensões 
econômicas, para frente. 

O aumento da pobreza e a consequente 
insegurança alimentar dela derivada repousam 
na desestruturação de políticas públicas 
específicas – a começar pelos estoques 
reguladores-; na inflação de alimentos, mas, 
prioritariamente, no maior impacto que a 
pandemia logrou no mercado de trabalho 
entre os mais vulneráveis. Entre o primeiro e o 
segundo trimestre de 2020, segundo dados da 
Pnad contínua, a renda dos 30% mais pobres 
encolheu 22% e a diferença entre os 30% mais 
pobres e o 1% mais ricos ficou a maior da 
série histórica, olhando apenas para a renda 
do trabalho. O topo da pirâmide, excluindo 
rendas do capital, auferiu 60 vezes mais renda 
do trabalho do que os 30% mais pobres.

Em que pese a recuperação no mercado esteja 
ocorrendo a partir dos trabalhadores informais 
e por conta própria, portanto, absorvendo 
esse contingente que foi expulso da população 
ocupada no pico da pandemia, ainda assim o 
grupo dos menos escolarizados é maioria entre 
os desempregados. No segundo trimestre de 
2021, o desemprego de trabalhadores com 
o ensino médio incompleto ficou em 22,6%, 
representando, com isso, três vezes mais do 
que o desemprego de trabalhadores com 
ensino superior completo.

Para adentrar mais especificamente no tema 
do mercado de trabalho, apresentamos – 
para iniciar – o comportamento da taxa de 
desemprego aberto no ano de 2021

Gráfico 11: Taxa de desemprego (%)  aberto 
entre trimestres móveis

Fonte: PNADc Elaboração: CEE/IREE

Pela tabela acima nota-se que o desemprego 
tem cedido no Brasil, voltando a aproximar-
se da taxa de desemprego do período pré-
pandemia. Elementos como a cobertura 
vacinal e o fim das restrições ao funcionamento 
das atividades econômicas- especialmente 
aos serviços que são mais empregadores 
de mão-de-obra – concorrem para explicar 
porque a taxa de desemprego está cedendo 
concomitantemente ao aumento da taxa de 
participação. 

Por outro lado, as características dessa 
retomada apontam para um “novo normal” 
em que o mercado de trabalho desponta com 
uma faceta mais precarizada, no que tange à 
resiliência dos trabalhadores informais e até 
à ampliação, caso consideremos o avanço 
das modalidades de contratação por MEI 
(Microempreendedor Individual) e PJ (Pessoa 
Jurídica).

O mercado de trabalho, dessa forma, vem 
apresentando sinais de recuperação pela 
variável taxa de desemprego, mas assistindo, 
concomitantemente, a redução da população 
desempregada as custas da maior participação 
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do emprego no setor privado sem carteira e dos 
trabalhadores por conta própria, que tiveram 
altas interanuais de, respectivamente, 23,1% 
e 18,4% no terceiro trimestre de 2021. Já os 
trabalhadores do setor privado com carteira de 
trabalho apresentaram um crescimento muito 
mais modesto no período, com crescimento 
interanual de apenas 8,6% e os empregados 
do setor públicos tiveram recuo na população 
ocupada de -2,2% 

Tabela 1: Distribuição absoluta e variação 
percentual dos trabalhadores pela posição na 
ocupação por trimestres selecionados entre os 
anos de 2020 e 2021

Posição na ocupação 
e categoria do em-
prego no trabalho 

principal

ago-
-set-
-out 
2020

jan-fe-
v-mar 
2021

abr-
-mai-
-jun 
2021

ago-
-set-
-out 
2021

Variação ago-
-set-out 2020 
com o mesmo 

período em 
2021

Empregado no setor 
privado, exclusive traba-
lhador doméstico - com 
carteira de trabalho 
assinada 31325 31515 32098 33876 8%

Empregado no setor 
privado, exclusive 
trabalhador doméstico - 
sem carteira de trabalho 
assinada 9980 10244 10605 11956 20%

Trabalhador doméstico 4509 4713 4906 5513 22%

Empregador 3818 3697 3719 3859 1%

Conta própria 22141 23560 24643 25638 16%

Fonte: PNADC. Elaboração: CEE/IREE

A tabela acima confirma os dados o que 
creditamos como “novo normal”. Enquanto 
o emprego no setor privado com carteira e 
empregado são os que lograram as menores 
taxas de crescimento e recuperação na 
comparação anual entre os trimestres móveis 
que dizem respeito aos meses de agosto/
setembro e outubro, perfazendo a marca de 
crescimento de 8%  1% respectivamente, as 
categorias menor formalizadas do mercado de 
trabalho despontaram como as apresentaram 
trajetória de crescimento mais proeminente, 
explicando – portanto – que a queda do 

desemprego ocorreu, concomitantemente, 
a maior precarização e informalidade do 
mercado de trabalho. Emprego doméstico, 
trabalhado no setor privado sem carteira e 
trabalho por conta própria apresentaram taxas 
altas de variação anual.

Não somente por essas modalidades informais 
ou pouco protegidas, mas outro ponto que 
podemos avaliar como negativo nesse balanço 
é que a estrutura laboral brasileira tem 
apontado para um aumento persistente da 
taxa composta de subutilização do trabalho, 
especialmente no quesito que faz menção à 
população caracterizada como subocupada 
por insuficiência de horas trabalhadas, que 
bateu recorde da série histórica. São 7,7 
milhões de pessoas nessa ocupação, e isso 
perfaz um aumento de 7,2% com relação ao 
trimestre móvel imediatamente anterior. E 
números absolutos são 520 mil pessoas a mais 
nessa condição laboral.

Se a comparação tiver como referência o período 
pré-crise, no primeiro trimestre de 2020, o total 
de subocupados é 34% maior em julho de 2021, 
e o número absoluto assusta ainda mais, são 
2 milhões a mais de pessoas nessa situação 
marcada pela possibilidade de auferir um 
rendimento mensal inferior a um salário mínimo, 
uma vez que as horas trabalhadas podem não ser 
suficientes para garantir nem essa remuneração 
considerada mínima.

O aumento do contingente de trabalhadores 
nessa situação é consequência do desemprego 
elevado e de uma retomada frágil, embora 
possa também representar o início de uma 
reação, ainda que lenta. Isso somente os 
dados futuros nos dirão com mais precisão.
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O Economista-Chefe da Genial Investimento, 
José Marcio Camargo, sugere que o aumento 
dos subocupados aponta para uma reação 
do mercado de trabalho, que ficou paralisado 
durante a pandemia e o retorno será muito 
lento e difícil. Segundo ele, no curto prazo, 
o número de trabalhadores que podem 
ser classificados como subocupados deve 
continuar pressionado, mas tende a se reduzir 
quando houver uma reação mais forte da 
economia capaz de absorver esta mão de obra.

Ainda sobre o perfil desses trabalhadores, 
o que puxou para cima o número total de 
subocupados foi basicamente os trabalhadores 
por conta própria e os trabalhadores 
domésticos informais, sem registro em carteira 
trabalho. Somados, os dois grupos respondem 
por 70% dos 2 milhões a mais de pessoas na 
condição de subocupados.

Outra modalidade de trabalhadores que, 
em geral, estão inclusos na categoria de 
subocupados, ainda que o empregador 
recolha tributos, são os “intermitentes”, que 
foi uma das novidades trazidas pela reforma 
trabalhista e que ainda não havia apresentado 
estoque significativo no total da mão da 
obra. Entre janeiro e julho de 2021, o total de 
trabalhadores registrados nesse tipo de vínculo 
trabalhista, que a depender da demanda pode 
ser considerado subocupado – se trabalhar 
menos de 40h semanais e tiver disposição 
de trabalhar mais – chegou a 41.180, o que 
é quase 50% a mais do que havia no mesmo 
período em 2020.

A solução para a redução mais célere 
do desemprego e a ampliação das horas 
trabalhadas, e consequentemente da 

renda dos trabalhadores, dependem – 
fundamentalmente – da retomada do 
crescimento econômico. Nesse sentido, as 
perspectivas não são muito alentadoras. As 
revisões para baixo do PIB de 2022 frustram 
aqueles que gostariam de uma retomada mais 
rápida. Segundo projeções de especialistas, o 
desemprego deverá ser menor em 2022 do 
que em 2021, no entanto, ainda na casa dos 
2 dígitos.

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 setembro 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. Em comparação ao mesmo 
período do ano de 2020, o rendimento médio 
real efetivamente recebido foi teve uma 
queda um pouco menor do que o rendimento 
habitualmente recebido, ficando em -6,4%. 

A média salarial caí, no entanto, porque 
a recuperação do mercado de trabalho, 
como vimos acima, tem ocorrido as custas 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/27/alta-de-mao-de-obra-subocupada-revela-retomada-fragil.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/27/alta-de-mao-de-obra-subocupada-revela-retomada-fragil.ghtml
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do emprego informal ou por conta própria, 
que aufere rendimentos menores, assim, 
mais pessoas participando do mercado de 
trabalho com menores rendas explica porque 
a média salarial sai mas, no entanto, a massa 
total de salários sobe, já que há mais pessoas 
recebendo renda. Ainda que menor do que era 
no pré-pandemia, a massa salarial total teve 
um crescimento de 4,9% no último trimestre 
de 2021 em comparação ao mesmo trimestre 
do ano de 2020. 

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%.

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 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 tri 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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POLÍTICA FISCAL

O ano de 2021 começou com grandes 
incertezas quanto ao cenário fiscal. Se, por um 
lado, não se concretizaram em fins de 2020 
as projeções que apontavam para um nível 
de endividamento bruto do Estado brasileiro 
próximo a 100.00% do PIB, por outro, as 
estatísticas fiscais estavam no centro do debate 
público por diversos motivos: i) o problema 
fiscal é real e as diferentes correntes teóricas e 
ideológicas buscam influir em seus rumos e ii) 
os analistas de mercado se mantinham firmes 
na estratégia de pintar a situação fiscal como 
catastrófica. Ao longo do ano, no entanto, 
o debate fiscal se ampliou e, para além das 
análises pessimistas fundamentalmente 
baseadas no nível do endividamento público, 
passou-se a debater também a Reforma 
Tributária. Outrossim, também foi ficando clara 
a insustentabilidade do ‘teto de gastos’, o que 
culminou com a aprovação de uma emenda 
constitucional muito inoportuna conhecida 
como a PEC dos Precatórios. Neste balanço, 
vamos passar novamente por estas questões e 
debater o resultado fiscal em 2021. 

O nível de endividamento público liquido 
fechou 2021 em patamar muito melhor do 
que o previsto no início do ano. Tal fato se 
deve sobretudo a alta inflação vivida ao longo 
de 2021. Como boa parte da arrecadação 
de impostos se dá sob a forma de taxas ad 
valorem, uma elevação geral de preços eleva 
também a arrecadação. Ao mesmo tempo, 
boa parte dos gastos públicos são corrigidos 
pelos índices de inflação ao consumidor, como 
o IPCA e o INPC. Esses dois movimentos, no 
entanto, não se cancelaram uma vez que o 

deflator implícito do PIB ficou acima do IPCA 
e do INPC e embora substancial, nem todo 
o gasto é ajustado pela inflação. Ou seja, na 
contabilização do endividamento público em 
proporção do PIB, o denominador cresceu 
em maior velocidade que o numerador, o que 
determinou uma queda do indicador. 

O gráfico abaixo foi construído a partir da 
metodologia apresentada por Gilberto Borça  
e Nelson Barbosa. Nele, os valores estão 
contabilizados no acumulado de 12 meses de 
nov/19 a nov/21 - últimos dado disponível - e 
em termos da variação da Dívida Liquida do 
Governo Geral e Banco Central (Setor Público 
excluídas as empresas estatais – doravante 
DLSP). Assim, quando a linha preta do gráfico 
assume valores negativos, temos uma queda 
no nível da DLSP. As colunas representam os 
fatores que condicionam a evolução desse 
indicador, isto é, os juros nominais pagos sobre 
a dívida; o efeito do crescimento do PIB; o 
resultado primário (diferença entre as receitas 
e despesas correntes) e, sob a rubrica ‘outros’ 
encontram-se os efeitos de mudanças no valor 
em reais de ativos e passivos denominados 
em moeda estrangeira e reconhecimentos de 
dividas. 

Gráfico 12: Fatores condicionantes da Variação 
(%) em 12 meses da DLSP/PIB.

 

Fonte: BCB. Elaboração: CEE/IREE.

http://blogdoibre.fgv.br/posts/fatores-condicionantes-da-divida-liquida-do-setor-publico-no-brasil
http://blogdoibre.fgv.br/posts/fatores-condicionantes-da-divida-liquida-do-setor-publico-no-brasil
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Como podemos observar, na medida em 
que se avança por 2021, o peso do resultado 
primário negativo (em vermelho) se reduz e 
ganha importância o efeito do crescimento do 
PIB nominal (em amarelo). Assim, o resultado 
da DLSP/PIB melhorou consideravelmente, 
porém muito em função de uma elevação do 
PIB nominal, o que em última instancia se 
refere a alta inflação.

Não obstante, o cenário fiscal futuro ainda 
enseja grandes incertezas que em nossa 
visão decorrem da má modelagem da regra 
conhecida como ‘teto de gastos’. Como 
muitos economistas tem alertado desde sua 
implementação, esta regra é muito restritiva 
e impede a realização de uma política 
fiscal anticíclica. Ademais, ao congelar os 
gastos públicos em termos reais, acaba-se 
por determinar uma trajetória de redução 
do Estado, fato que não leva em conta as 
necessidades em termos de serviços públicos 
de uma população que cresce a cada ano. 
Desta forma, a incerteza que decorre desta 
regra advém de sua pouca legitimidade 
social e também da constatação de que seu 
cumprimento seria muito difícil, o que abre 
precedente a especulações sobre qual regra 
entraria em seu lugar. 

Segundo documento do Grupo de Conjuntura 
da Dimac/Ipea, o principal fator gerador da 
incerteza fiscal derivou-se da impressão de 
que seria pouco provável o cumprimento do 
teto constitucional em 2022, pois “exigiria 
um esforço de redução de despesas públicas 
muito significativo”. Em agosto, o projeto 
orçamentário apresentado para 2022 
apresentava valor das despesas sujeitas ao teto 

iguais ao limite imposto pela regra do teto, ou 
seja, sem margem de manobra alguma. 

A saída encontrada pelos Governo e pelos 
congressistas foi a aprovação da PEC 
dos precatórios que atenua a situação 
orçamentária em dois pontos: i) muda o 
período anual de contabilização para o 
reajuste do teto de gastos, isto é, o que era 
o reajuste do limite do teto  partir do IPCA 
acumulado de junho a junho, com a nova PEC 
será contabilizado de Janeiro a Dezembro; e 
ii) limita-se o pagamento de precatórios pela 
união ao que foi pago em 2016, reajustado 
pela inflação anual, postergando o pagamento 
dos valores que excederem esse limite. 

Como opinião quase unanime entre 
economistas, a PEC dos Precatórios é muito 
ruim, pois aumenta a insegurança jurídica 
uma vez que precatórios são dívidas do 
Estado brasileiro reconhecidas pela Justiça e, 
portanto, deveriam ser pagas sem postergação 
ou pelo menos em comum acordo com o 
credor. Por outro lado, a medida acaba com o 
teto de gastos de facto ao mesmo tempo que 
não apresenta solução definitiva ao problema 
no sentido de proposição de uma regra fiscal 
crível, fato que deve ser amplamente debatido 
nas eleições gerais deste ano. 

Um outro ponto que começou a ser debatido 
neste ano e, por contingencias politicas foi 
deixado de lado, é a Reforma Tributária. Como 
tratamos em diversos Boletins ao longo do 
ano, uma reforma tributária progressiva e 
que corrija distorções de nosso sistema atual 
é extremamente importante para uma maior 
eficiência econômica e para a redução de 
desigualdades.

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211228_nota_28_politica_fiscal.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211228_nota_28_politica_fiscal.pdf
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A reforma tributária debatida ao longo de 
2021 não avançou no trâmite congressual, seja 
pela aproximação do ano eleitoral, seja pela 
não resolução dos conflitos políticos entre os 
diferentes setores interessados. Sobre este 
segundo ponto, uma breve analise sobre a 
utilização do termo ‘neutralidade’ ao longo 
dos debates pode ser esclarecedora. 

O termo ‘neutralidade’, em primeiro lugar, 
apareceu quando se debatia uma reformulação 
da tributação indireta: nosso sistema atual 
combina impostos indiretos federais e estaduais, 
com diferentes alíquotas para distintos tipos de 
produtos, o que gera distorções nos sistemas 
de preço, favorecendo algumas atividades 
em detrimento de outras, ou seja, o critério 
de rentabilidade que guia os empresários em 
seus investimentos é distorcido pelas regras 
tributárias. Neste sentido, ‘neutralidade’ seria 
a implementação de um sistema que não 
favorecesse nenhuma atividade em comparação 
a outra, ou seja, que fosse uma tributação 
‘neutra’. Assim, debateu-se a criação de um 
imposto indireto sobre valor agregado com o 
princípio da tributação no destino - a fim de 
evitar a guerra fiscal federativa – e com alíquota 
única para todas as atividades. O projeto não 
avançou frente a pressões de setores que hoje 
são favorecidos pelo atual sistema, em especial, 
o setor de serviços. 

Também foram debatida mudanças na tributação 
direta, isto é, sobre o patrimônio e a renda. Neste 
ponto, a palavra ‘neutralidade’ surgiu nos debates 
com sentido dissonante. A proposta inicial seria 
voltar a tributar lucros e dividendos ao mesmo 
tempo em que se reduziria em parte a alíquota 
do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, 

gerando-se uma folga de arrecadação que seria 
utilizada para um aumento da faixa de isenção do 
Imposto de Renda sobre Pessoa Física. Enquanto 
os propositores da Reforma utilizavam a palavra 
‘neutralidade’, no sentido de que não se arrecadaria 
mais nem menos em termos absolutos, mas se 
alteraria a composição da carga sobre os pagadores 
de impostos, muitos empresários entenderam 
a palavra ‘neutralidade’ no sentido de que deles 
próprios não se arrecadaria nem mais nem menos, 
mas sim se alteraria a composição entre o que 
eles pagavam em IRPJ e o que eles pagariam sobre 
Lucros e Dividendos. Assim, com a forte oposição 
de grupos empresariais, a proposta de alteração da 
tributação direta também foi enterrada.

Por fim, cabem-nos algumas considerações sobre 
o cenário para 2022. Por um lado, há um consenso 
entre os economistas, com raras exceções, de 
que o país necessita uma reforma tributária. O 
consenso termina aí. O debate, essencialmente 
político, quanto ao tamanho do Estado brasileiro, 
quanto a necessidade de se realizar o ajuste 
fiscal não somente pelo lado das despesas como 
também pelo lado dos gastos, da necessidade 
de maior justiça tributária ou não, todas essas 
questões não encontram consenso algum e 
serão decididas através da mediação política. Ao 
mesmo tempo, com juros nominais mais altos, 
observaremos no ano que vem os serviços da 
dívida pública crescerem e, em um cenário de 
baixo crescimento real, veremos novamente os 
indicadores fiscais subirem, o que trará de volta 
à cena o discurso sobre a insustentabilidade do 
endividamento público. O cenário não é belo 
nem calmo, mas acreditamos que do debate 
franco sairão soluções duradouras e que possam 
aliar a responsabilidade fiscal a tão necessária 
responsabilidade social.
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SETORES

Indústria

A Indústria teve um desempenho de grande 
frustração ao longo de 2021. O último dado 
disponível do volume da produção industrial, 
referente a novembro, encontra-se 7,5% 
abaixo do patamar de dezembro de 2020, 
descontados os efeitos da sazonalidade. 
Comparando com 2019, último ano antes 
da pandemia, a produção industrial entre 
janeiro e novembro em 2021 esteve 0,8% 
abaixo. Apenas em janeiro e maio que a 
indústria apresentou crescimento na margem, 
registrando queda em todos os demais meses 
para os quais se tem dados disponíveis.

Gráfico 13: Produção Industrial Mensal com 
ajuste sazonal (Índice de base fixa. 2012=100)

Fonte IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Pelo lado da oferta, o setor enfrentou uma 
grande pressão de custos, e dificuldade de 
obtenção de insumos. O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP) registrou alta de 28,4% para o 
total da indústria entre janeiro e novembro. A 
desarticulação das cadeias produtivas globais, 
com a dissincronia entre paradas e aberturas 
de fábricas tanto internamente quanto 

globalmente, desorganizou a produção e elevou 
os custos de produção. Pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
aponta que 72% das empresas obtiveram no 
último ano dificuldade de conseguir insumos 
importados e 69% obtiveram problemas em 
acessar insumos domésticos. 

Além disto, a crise hídrica-energética 
representou um enorme desafio para a 
indústria. A alta dos preços da energia exerceu 
enorme pressão aos produtores que, em larga 
medida, repassaram para os preços. Todavia, 
o cenário de desaquecimento da demanda 
impediu a realização das vendas.

A demanda doméstica esteve entre os grandes 
problemas ao longo do ano. Sendo o principal 
destino da produção industrial brasileira o 
mercado interno, o quadro de restrição de 
demanda foi extremamente prejudicial para a 
tentativa de recuperação do setor. As elevadas 
taxas de desemprego, o elevado grau de 
subutilização da força de trabalho, o corte do 
auxílio emergencial nos três primeiros meses 
do ano seguido pela nova rodada em valor 
amplamente inferior ao de 2020, limitaram a 
renda das famílias, desaquecendo o mercado 
doméstico. A aceleração inflacionária, 
sobretudo de bens de baixa elasticidade, como 
é o caso de habitação e alimentos, pressionou 
pelo lado dos preços o poder de compra da 
população. 

A expectativa de crescimento do PIB total 
da indústria para 2021 é de 4,6%, resultado 
apenas da baixa base de comparação com 
2020, uma vez que o setor industrial não 
demonstrou nenhum vigor ao longo do 
ano. Para 2022, a projeção para o setor é de 
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estagnação – como a expectativa geral da 
economia. Não há vislumbre no horizonte que 
aponte para um alívio de custos significativo, 
ao menos no primeiro semestre, e há ainda 
menos expectativa de retomada substancial 
da demanda. A ausência de uma agenda para 
a indústria para reverter a tendência negativa 
e a recuperação frustrante do ano que se 
encerrou apresenta para o ano que se inicia 
uma perspectiva de fraco desempenho. 

Comércio

O varejo foi o setor que mais rapidamente se 
recuperou do choque da Covid-19 em 2020, 
mas passou o ano de 2021 com comportamento 
oscilante, e caminhou para o final de 2021 pior 
do que terminou 2020. Dos 11 meses para 
os quais se têm dados, o volume de vendas 
do comércio varejista registrou queda em 5, 
demonstrando a dificuldade de recuperação 
do setor. No conceito “ampliado”, em que 
se considera a venda de veículos, peças e 
materiais de construção, novembro de 2021 
esteve em patamar 2,7% inferior ao dezembro 
de 2020, e 1,9% ao pré-pandemia (fev/20).

Gráfico 14: Volume de Vendas do Comércio 
Varejista com ajuste sazonal (Índice de base 
fixa. 2014=100)

Fonte IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Com exceção de “artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos” e de 
“outros artigos de uso pessoal e doméstico”, 
que estavam em novembro em patamar 2% e 
10%, respectivamente, superior ao patamar de 
dezembro de 2020, todos os demais segmentos do 
varejo estavam em patamar inferior, na comparação 
livre de efeitos sazonais. Os destaques negativos 
foram “livros, jornais, revistas e papelaria”, - 14,2%, 
“combustíveis e lubrificantes”, -6,3%, e “material 
de construção”, -4,8%. 

O ano de 2021 foi um ano de corrosão do 
poder de compra das famílias, em especial 
de baixa renda, o que reflete diretamente no 
desempenho do comércio varejista. 

A retirada do Auxílio Emergencial nos três 
primeiros meses do ano foi extremamente 
prejudicial para o setor, que já havia encarado 
um arrefecimento da recuperação no último 
trimestre de 2020 com a redução do benefício 
pela metade. O elevado desemprego e a 
subutilização da força de trabalho – uma 
parcela significativa de trabalhadores 
trabalhando menos horas do que desejariam 
e recebendo menos do que gostariam – foram 
combinados com a queda dos rendimentos 
reais do trabalho, reduzindo a renda disponível 
para os trabalhadores. 

Ao mesmo tempo, do lado dos preços, a aceleração 
da inflação, também limitou a capacidade de 
consumo das famílias – de bens primários aos bens 
finais. As pressões de custos sobre a indústria, 
como apontado na seção anterior, levou a uma 
elevação dos preços dos bens finais, sem que, 
todavia, esta venda fosse materializada. Além 
disso, as pressões de custos também dos próprios 
estabelecimentos, como a alta dos preços de 
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energia, também comprometeram a capacidade 
do varejo de ajustar sua margem sobre o preço 
de oferta. Assim, com baixa renda das famílias e 
elevados preços, o comportamento do varejo foi 
errático ao longo do ano, e inicia 2022 com grande 
fragilidade. 

No terceiro trimestre de 2021, apesar da 
recuperação ao longo do ano, a população 
ocupada no setor varejista ainda não retornara ao 
patamar do quarto trimestre de 2019. Isso reforça 
a dificuldade que o setor tem demonstrado em 
se recuperar, ao mesmo tempo que a própria 
necessidade de criar empregos é também o que 
poderia alavancar o desempenho do comércio – 
e dos demais setores da economia. 

Como um segmento altamente dependente 
da demanda doméstica, a recuperação do 
comércio em 2022 está atrelada a recuperação 
do poder de compra da população, 
especialmente das famílias de baixa renda, 
cuja elasticidade da renda ao consumo é 
maior. Ou seja, o efeito de um aumento da 
renda disponível sobre o consumo é muito 
maior. Nesse sentido, o cenário apontado hoje 
de manutenção do desemprego em patamar 
próximo a 12% e de inflação no teto da meta, 
não trazem motivos para otimismo com 
relação ao desempenho do varejo. A elevação 
do valor do benefício do Auxílio Brasil, se bem 
executada, é o principal fator que pode trazer 
uma melhor perspectiva para o setor.

Serviços

O setor de serviços foi o que demonstrou a mais 
lenta recuperação após o choque da pandemia, 
passando o ano de 2020 inteiro sem atingir o 
patamar antes da chegada da Covid-19. Contu-

do, diferentemente da indústria e do comércio, 
este caminha para o final do ano em nível supe-
rior à antecedência do choque.   

Em novembro de 2021, o volume dos serviços 
alcançou patamar 7,9% superior a dezembro 
de 2020 e 4,5% com relação a fevereiro de 
2020, descontados os efeitos sazonais. A 
recuperação ao longo do ano foi favorecida 
pela reabertura gradual, com o avanço da 
vacinação que, apesar de tardia, ocorreu 
com grande eficiência pela capacidade de 
vacinação em massa do Sistema Universal 
de Saúde (SUS) e da elevada adesão da 
população à vacina. Ainda assim, há que 
se destacar que essa recuperação ocorreu 
de forma heterogênea entre os subsetores. 
Enquanto o segmento de serviços de 
informação e comunicação e de transportes 
e armazenagem despontam com volume 
em 13,7% e 7,2%, respectivamente, acima 
do nível anterior à pandemia, os serviços 
prestados às famílias e profissionais e 
administrativos ainda se encontram 11,8% e 
4,2%, respectivamente, abaixo. 
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Gráfico 15: Volume dos Serviços com ajuste 
sazonal (Índice de base fixa. 2014=100)

Fonte IBGE. Elaboração CEE/IREE.

O lado perverso da recuperação desigual é 
o impacto também desigual na geração de 
empregos. Os subsetores que têm manifestado 
maior resiliência são aqueles que empregam 
menor quantidade de mão de obra, enquanto os 
que ainda encontram-se patinando são aqueles 
com maios capacidade de criação de postos 
de trabalho. Uma vez que o bom desempenho 
do setor como um todo depende também da 
demanda doméstica, a heterogeneidade da 
recuperação limita o potencial de crescimento 
como um todo, uma vez que sem que haja a 
recuperação do emprego – neste setor que é 
responsável por mais da metade dos postos 
de trabalho no Brasil – é difícil de enxergar 
uma recuperação mais robusta da economia. 
Assim como no comércio, os serviços ainda não 
recuperaram a população ocupada no setor do 
último trimestre de 2019. 

A nova onda do coronavírus observada no mês de 
janeiro preocupa a resiliência da recuperação do 
setor, uma vez que uma nova rodada de restrições 
pode prejudicar a retomada. Outrossim, o 
principal determinante da capacidade do setor 
de se reerguer será a recuperação do mercado de 
trabalho, o alcance do Auxílio Brasil, e o controle da 
inflação. Assim como mencionado anteriormente, 
as perspectivas não são das melhores. 

Agropecuária

A agropecuária foi o setor de destaque na 
recuperação em 2020. A queda foi menor, a 
recuperação foi mais rápida e foi o único se-
tor a apresentar uma performance positiva 
no ano. O ano de 2021 começou com grande 
euforia, com o robusto crescimento de 5,7% 
do PIB do agronegócio no primeiro trimestre 
em relação ao trimestre anterior e 5,2% com 
relação ao mesmo período do ano anterior. 
O bom desempenho da atividade econômi-
ca no primeiro trimestre foi positivamente 
impactado pelo setor de agropecuária seja 
diretamente, pela expansão do setor, seja 
pelo impacto que teve nos Investimentos, 
através da aquisição de máquinas e equipa-
mentos agrícolas.

Os trimestres seguintes, todavia, frustraram 
as expectativas e motivaram o rebaixamento 
das projeções. O terceiro trimestre, em 
especial, que despencou 8%, chegando ao 
menor patamar desde o início do governo 
Bolsonaro, da série ajustada sazonalmente 
e corrigida pela inflação. A última projeção 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), aponta para uma retração de 1,2% 
do Valor Adicionado (VA) da produção 
agropecuária no ano.  

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211215_nota%2023_pib_agro.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211215_nota%2023_pib_agro.pdf
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Gráfico 16: Valor adicionado da Agropecuária 
(valores de 1995 com ajuste sazonal) e variação 
trimestre/mesmo trimestre do ano anterior 

Fonte IBGE. Elaboração CEE/IREE.

De acordo com o Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola do IBGE, além da retração da 
produção de alguns produtos com importante 
peso na pauta produtiva, como milho, café, 
algodão, cana-de-açúcar e laranja, a queda do 
valor adicionado está relacionada principalmente 
a uma perda de produtividade. Esse efeito é 
decorrente, sobretudo, de fatores climáticos, a 
presença acima do normal de geadas e a longa 
seca enfrentada, que também produziu impactos 
através da crise hídrica-energética. O que deve 
conter uma queda mais acentuada no ano é a 
expectativa de desempenho positivo da soja, 
produto de maior importância econômica das 
lavouras e que deve configurar o único resultado 
positivo no ano entra as principais culturas. 
A expectativa do IPEA é que o segmento de 
produção vegetal apresente uma queda de 2,6% 
em termos de valor adicionado no ano.

Com relação à pecuária, apesar do desempenho 
positivo da produção de suínos e frangos, estes 
devem ser insuficientes para compensar a 
queda dos bovinos e do leite, apontando para 
um resultado negativo do valor adicionado pela 
pecuária em 2021, de 0,7% projetado pelo IPEA. 

A alta dos custos de produção pela inflação 
dos insumos prejudicou a produção de leite, 
onde também é esperada retração no ano, 
de 4,9%. O embargo da China às exportações 
brasileiras de carne bovina, que durou três 
meses, foi extremamente prejudicial para o 
setor. O país asiático é destino quase metade 
das exportações brasileiras de carne bovina, 
e as exportações orbitam em torno de 20% a 
30% da produção. Com isso, além da queda 
nas vendas, o preço do boi-gordo teve queda 
acumulada entre o pico – junho – e o embargo 
– setembro – de quase 20%. Todavia, essa 
queda no preço nos últimos meses do ano não 
foi refletida para o preço final da carne bovina 
no varejo, que foi um dos bens com maior 
alta de preços. Em grande parte, porque essa 
carne não chegou ao consumidor final, ficando 
parada em frigoríficos e containers em portos. 
A combinação de altos preços com a repressão 
de demanda pela ausência de renda e elevado 
desempregou conduziu o consumo per capita 
doméstico de carne bovina ao menor patamar 
em 16 anos. 

A inflação dos alimentos foi uma marca no ano 
de maneira geral, pressionada pelos custos 
dos insumos – tanto pela desarticulação 
das cadeias produtivas globais, quanto pela 
desvalorização do real frente ao dólar – e pelos 
fatores climáticos supracitados. Em um ano de 
aumento da pobreza e marasmo do mercado 
de trabalho – com elevado desemprego 
e perda dos rendimentos médios reais do 
trabalho – a alta dos preços atingiu em cheio 
sobretudo as classes mais pobres, trazendo de 
volta ao cenário brasileiro a fome, havendo 
mais de metade da população passado pelo 
ano em situação de insegurança alimentar. 
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Para 2022, a expectativa para a produção é 
de que alguns itens vegetais, como o milho e 
o café, apresentem recuperação, e que a soja 
bata novo recorde produtivo. A recuperação 
da pecuária, por sua vez, depende em boa 
parte da ausência de novas restrições por 
parte da China com relação à carne bovina, 
e da queda dos custos de produção do leite 
– esta última pouco esperada, ao menos ao 
longo do primeiro semestre. 

Os efeitos climáticos permanecem no radar 
como fator de grande preocupação. Por um 
lado, a chegada do La Niña tradicionalmente 
provoca geadas na região centro-oeste, que 
possui grande importância para o setor. Por 
outro, é possível que exista efeitos mais 
permanentes da geada observada este ano, 
assim como problemas de baixa precipitação, 
como vinha ocorrendo na região Sul, ou 
excessiva precipitação, como foi observado 
em algumas regiões do Sudeste neste início de 
ano. 

Por fim, o combate à fome depende, 
sobretudo, de fatores de política alimentar. 
Seja pela expansão de crédito aos produtores 
de alimentos, quanto pela rearticulação de 
programas de compras governamentais de 
alimentos e de regulação de estoques. 

Financeiro

O início do ano de 2021 no setor financeiro 
foi movido pela expectativa de melhoras na 
economia. Por um lado, o início da vacinação, 
ainda que tardia, apontava para uma perspec-
tiva de retomada da economia com maior soli-
dez, a partir da imunização da população. Por 

outro, os resultados da atividade do primeiro 
trimestre que corroboravam com as expecta-
tivas, sustentaram um semestre praticamente 
inteiro de melhores expectativas. Enquanto 
os investidores da Bolsa de Valores comemo-
ravam ganhos expressivos com aplicações no 
mercado financeiro, inaugurando um “touro 
de ouro” em frente à sede da Bolsa de Valores 
no centro de São Paulo, o Brasil assistiu duran-
te o ano de 2021 o aumento da pobreza e o 
retorno da fome.

Fatores climáticos, como as geadas de julho 
e a seca, que provocou uma crise hídrica e 
energética, afetaram as perspectivas com 
relação ao lado produtivo da economia. A 
alta dos preços da energia e das commodities 
valorizou as ações dessas empresas, que 
possuem um peso relevante no mercado 
financeiro brasileiro. Todavia, o outro lado 
da moeda foi que a aceleração da inflação e 
pressão de custos sobre a esfera produtiva 
motivaram o rebaixamento das expectativas 
com relação ao desempenho da economia 
brasileira, sem demanda que sustentasse 
a projeção de crescimento esperada 
anteriormente. Os resultados frustrantes no 
segundo trimestre e no terceiro trimestre, 
que nos trouxeram a um quadro de recessão 
técnica1, inverteram a trajetória de valorização 
do índice Ibovespa no segundo semestre.   

Ao mesmo tempo, fatores de incerteza 
política passaram a se agravar, elevando a 
instabilidade do mercado financeiro. Destaca-
se o episódio do dia 7 de setembro, quando 
houve a convocação pelo Presidente da 
República de ato contra o Supremo Tribunal 
Federal (STF), o Congresso, e com pedidos de 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/17/entenda-porque-o-touro-e-considerado-simbolo-do-mercado-financeiro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/17/entenda-porque-o-touro-e-considerado-simbolo-do-mercado-financeiro.ghtml
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/raio-xp-retrospectiva-2021/
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intervenção militar, expondo uma fragilidade 
política, institucional e democrática. 

As incertezas domésticas, sobretudo no campo 
político, externas, motivadas pelas novas 
variantes da covid-19, e as pressões de custos, 
pela desarticulação das cadeias produtivas 
e crise energética domésticas, motivaram 
a aceleração inflacionária ao longo do ano. 
Como resposta, o Banco Central já desde 
março começou a subida da taxa básica de 
juros. Esse movimento prejudicou os setores 
mais ligados às condições macroeconômicas, 
como Imobiliários e Shoppings, e Varejo.

No contexto de alta das taxas de juros, o 
setor bancário foi beneficiado com aumento 
dos spreads e ganhos de tesouraria. A ligeira 
perda de receita dos bancos de 2020, de 
1,6%, e menor lucro líquido, foi amplamente 
compensada em 2021. A somatória dos 
balanços dos bancos foi ampliada em 55,9% ao 
longo do ano. Houve também um movimento 
de intensa bancarização, amplamente reforçado 
pelo Auxílio Emergencial, que incorporou 
14 milhões de pessoas novas no sistema 
bancário. Esse movimento foi favorecido pela 
flexibilização e modernização da regulação, 
que acelerou a digitalização com inovações 
amplamente difundidas como foi o caso do 
PIX. A digitalização, somada a um quadro de 
redução de direitos trabalhistas, levou também 
à expansão de seguros de vidas e previdência 
privada em bancos digitais e fintechs, que se 
expandiram em 24% e 14%, respectivamente.

Mesmo com a alta dos juros, as concessões 
de crédito subiram acima de 10%. Entretanto, 
as principais categorias em que o crédito foi 
expandido foram aquelas consideradas “mais 

caras”, em que os juros são mais altos. É o caso 
de cartão de crédito, crédito não consignado 
e cheque especial. O endividamento das 
famílias bateu recorde em 2021, chegando a 
74,9% e encerrando o ano com uma média de 
70,9%. Dessas, um quarto possui dívidas com 
atraso e 10% alegam não terem condições de 
quitar suas dívidas. Levantamento realizado 
pelo Serasa aponta que ao menos 64% da 
população teve sua condição financeira 
afetada pela pandemia, sendo que esse 
número sobe para 70% entre as mulheres e 
para 67% entre pessoas com até 30 anos. Das 
pessoas que contraíram dívidas nos últimos 12 
meses, o levantamento aponta que 76% ainda 
não quitaram a dívida principal. 

As razões de endividamento entre as famílias 
são brutalmente diferentes entre as classes. 
Enquanto as famílias pobres se endividaram 
para complementar a renda em um cenário de 
elevado desemprego, achatamento da renda 
do trabalho, redução do auxílio emergencial 
e elevada inflação, as famílias ricas tiveram 
um aumento do consumo com as rodadas de 
flexibilização da pandemia. 

Embora a inadimplência tenha mantido relativa 
estabilidade ao longo do ano, há uma grande 
preocupação com seu alargamento em 2022. A 
continuidade do movimento de altas taxas de 
juros com o elevado grau de endividamento, 
somado à extensão dos prazos das dívidas 
contraídas durante a pandemia, indicam 
que pode haver uma maior dificuldade de 
pagamento no ano que se inicia. Sobretudo se 
não houver recuperação do mercado de trabalho 
e da renda das famílias, como vêm apontando as 
expectativas. 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/setor-financeiro-resultado-de-2021-compensa-perdas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/setor-financeiro-resultado-de-2021-compensa-perdas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/setor-financeiro-resultado-de-2021-compensa-perdas.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/setor-financeiro-resultado-de-2021-compensa-perdas.ghtml
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211216_nota_12_credito.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211216_nota_12_credito.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211216_nota_12_credito.pdf
https://www.serasa.com.br/imprensa/pesquisa-endividamento/
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As empresas também tiveram ampliação 
das concessões de crédito pelos bancos. 
Para as microempresas, o crédito cresceu 
52% durante a pandemia, para as pequenas 
empresas 38% e o crédito rural foi expandido 
em 212%, destacando-se a maior participação 
de bancos privados nesse segmento, antes 
com protagonismo muito maior do Banco 
do Brasil. Da mesma forma que para as 
famílias, mesmo que a inadimplência tenha 
se mantido controlada ao longo do último 
ano, há um grande risco com relação ao ano 
que se inicia. Sem que haja recuperação 
econômica, o quadro de pagamento das 
dívidas das empresas, sobretudo das menores, 
é extremamente frágil.

A perspectiva de manutenção da elevação das 
taxas de juros também deve limitar a expansão 
do crédito, em especial, das linhas mais baratas. 
Além disso, o fato de ser ano eleitoral traz 
incertezas para o cenário, que tem impacto no 
mercado financeiro – tradicionalmente mais 
volátil em ano de eleições presidenciais. A 
sinalização do Federal Reserve (FED) no início 
do ano de uma política monetária menos 
apertado do que as expectativas ao final de 
2021 aliviam as pressões externas sobre a taxa 
de juros brasileira. Adicionalmente, apesar 
da turbulência eleitoral, alguns analistas 
de mercado têm apontado como uma boa 
notícia a sinalização de aproximação de Lula 
– primeiro colocado nas pesquisas eleitorais – 
com Alckmin, indicando maior estabilidade.

https://www.cnnbrasil.com.br/business/carteira-de-credito-subiu-16-em-2021-maior-alta-desde-2012-afirma-febraban/
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SETOR EXTERNO

O cenário externo vive uma situação bastante 
peculiar. Os resultados positivos, tanto no que 
toca ao superávit bastante expressivo na ba-
lança comercia, assim como a redução do dé-
ficit estrutural nas transações correntes, antes 
de atestarem uma mudança sustentada de pa-
drão da inserção internacional e produtiva da 
economia brasileira, sugerem – tão somente 
– a nossa vulnerabilidade a eventos exógenos, 
tais como a desorganização das cadeias de su-
primento; a demanda externa e a parte da de-
preciação cambial que responde aos fluxos de 
capitais, além de dizer respeito a um ajuste re-
cessivo que vivemos do ponto de vista domés-
tico. Portanto, é a contração da renda interna 
que responde por parte dos bons resultados 
nas transações correntes, no que diz respeito 
a uma redução pela procura de importados – 
mais caros em função da desvalorização cam-
bial – e a redução das viagens internacionais, 
que também impacta positivamente a balança 
de serviços.

Na esteira desse cenário a balança comercial 
brasileira registrou o maior superávit da sua 
série história no ano de 2021, totalizando o 
valor de US$ 61,2 bilhões, o que representa um 
aumento de US$ 10,8 bilhões na comparação 
com o saldo do ano de 2020. Quando olhamos 
para as exportações, identificamos que seu 
resultado positivo foi liderado pela variação 
dos preços, que tiveram – até novembro – uma 
variação positiva de 29,3%. Por outro lado, 
o volume de exportação não foi tão elevado 
e não é, definitivamente, o responsável por 
esse recorde. O crescimento do volume de 

exportados cresceu apenas 3,2% na comparação 
com o saldo de 2020. Já para as importações 
o fenômeno foi exatamente o oposto, o que 
determinou o melhor desemprenho das 
importações foi o, justamente, a ampliação 
no volume de importados, que cresceu 21,9% 
enquanto os preços aumentaram apenas 
13,1%. No agregado, a corrente de comércio 
– as exportações somadas as importações – 
atingiu o valor recorde de US$ 500 bilhões, 
o que resultou de um aumento de 34,2% nas 
exportações e um aumento ainda maior nas 
importações, de 38,2% entre 2020 e 2021. 
Ou seja, a balança comercial favorável deve-
se, fundamentalmente, a valorização do preço 
das commodities.

O gráfico abaixo mostra a variação nos preços 
e das exportações e importações do Brasil. 

Variação (%) nos índices de preço das 
exportações e importações: comparação 
interanual mensal 2020/2021

Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração: CEE/IREE

Ainda que tenha contribuído muito para o 
desempenho agregado da balança comercial 
no ano, é bom atentar para o fato de que o 
efeito preço parece estar perdendo tração nas 
exportações e ganhando nas importações. Já 
ensejando algumas projeções, não é esperada 

http://comexstat.mdic.gov.br/
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uma nova rodada de apreciação no preço das 
commodities como a que vivenciamos em 
2020 e 2021 e efeitos como a intensificação 
das infecções pela nova variante da Covid-19 
e outros elementos adversos podem reduzir a 
demanda por esses produtos, dirimindo ainda 
mais o efeito o preço.

Como já vínhamos apontado nos boletins 
pregressos, o avanço no ritmo de normalização 
das atividades econômicas internas tende a 
reverter os ganhos obtidos nos termos de troca 
durante o período mais intenso da pandemia. 
Segundo dados da COMEX, o valor total das 
exportações – no acumulado até setembro 
em relação ao mesmo período de 2020 – 
ainda supera o das importações, mantendo 
superavitária a balança comercial, porém a 
margem tem se estreitado.

No entanto, enquanto ainda duram preços 
mais elevados, os preços dessas mesmas 
commodities levaram a uma variação favorável 
de 14,6% nos termos na comparação entre 2020 
e 2021, depois após ter tido uma queda de 0,1% 
na comparação entre os anos de 2019 e 2020. 
Quando desmembrados os dados identificamos 
que a agropecuária é o setor responsável por 
grande parte das exportações brasileiras e 
registrou aumento de 23,6% em valor e 27,2% 
nos preços das exportações, embora também 
tenha apresentado recuo de 1,8 no volume 
total de produção exportadora. A soja foi quem 
respondeu por 70% das vendas do setor e 
cresceu 35,3% em valor, seguido do café.  

A melhora na projeção dos saldos comerciais 
está associada a dois fatores. O primeiro é a 
recuperação do comércio mundial, que foi melhor 

do que a esperada, levando a um crescimento 
de 8% em 2021, em comparação a 2020, em 
termos de volume (Organização Mundial do 
Comércio). O segundo é o aumento nos preços 
das commodities, que beneficiou países como o 
Brasil, exportadores desses produtos.

A indústria de transformação, por outro 
lado, respondeu por 91,5% das importações, 
respondendo, principalmente, a um aumento 
de 34,6% em valor, 11,7% nos preços e 20,3% 
no volume. O mais importante de reter desse 
balanço do comportamento da balança 
comercial brasileira no ano de 2021 é que 
não há mudanças na composição da pauta 
exportadora do país. Em números, os setores 
da agropecuária e do setor extrativo mineral 
registraram, respectivamente, saldos positivos 
de U$ 46,6 bilhões e 62,8 bilhões, enquanto 
a indústria de transformação apresentou um 
saldo negativo de US$ 45,3 bilhões. Nada 
de novo no front, apenas um retrato mais 
acentuado, devido as condições externas, da 
reprimarização da nossa pauta exportadora. 

O balanço de pagamentos já tem voltado 
a apresentar um aumento no déficit. No 
mês de novembro as transações correntes 
apresentaram um déficit de US$ 6,5 bilhões 
enquanto no mês anterior havia sido de US$ 
4, bilhões. O resultado também foi pior na 
comparação interanual, quando o déficit 
estava em US$ 2,5 bilhões. Segundo nota 
do Banco Central do Brasil, os ingressos 
líquidos em investimentos diretos no país 
(IDP) somaram US$4,6 bilhões em novembro 
de 2021, ante US$2,3 bilhões em novembro 
de 2020. Participação no capital registrou 
ingressos líquidos de US$4,8 bilhões e as 
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operações intercompanhia registraram saídas 
líquidas de US$172 milhões. Nos doze meses 
encerrados em novembro de 2021, o IDP 
totalizou US$51,5 bilhões (3,20% do PIB), 
ante US$49,2 bilhões (3,09% do PIB) no mês 
anterior e US$39,5 bilhões (2,69% do PIB) em 
novembro de 2020.

Falando em setor externo, o balanço de 
pagamentos brasileiros está apresentando 
performance positiva em meio aos resquícios 
da pandemia. Contribuem para esse cenário 
a ainda persistente embora em desaceleração 
alta das commodities; 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. 

Como já fizemos menção ao longo do ano, essa 
situação favorável no Balanço de Pagamentos, 
especialmente nas Transações Correntes, 
tem 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.

Ainda no que tange ao cenário internacional, 
as condições deveras favoráveis de inserção 
brasileira e retomada do crescimento via 
setor externo também parecem estar 
esmorecendo precocemente. Ainda 
falando de China, a escassez de energia e 
os compromissos governamentais com a 
contenção do uso de combustíveis fósseis 
e redução na emissão de gases poluentes 
também reduziram o crescimento chinês e 
preocupam a demanda por nossos produtos. 
Ainda nas fronteiras externas a brasileira, 
preocupações importantes quanto a inflação 
se generalizam pelas principais economias do 
mundo. Nos Estados Unidos a inflação chegou 
a 6,2% no acumulado dos últimos 12 meses 
e é, simplesmente, a maior desde novembro 
de 1990. O que deslinda a inflação global, 
sobretudo em países de moeda forte em 
que a desvalorização cambial não é o agente 
principal, são as desorganizações nas cadeias 
de suprimento global que causam escassez 
de insumo no mercado internacional. Com 
a falta de matérias-primas e a reabertura da 
economia, os preços ficam mais elevados. 
Mesmo com os resultados positivos na 
indústria europeia no mês de setembro, os 
gargalhos de oferta devem persistir como 
elementos de pressão inflacionária. 

  

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-dispara-no-mundo-veja-ranking-de-paises.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-dispara-no-mundo-veja-ranking-de-paises.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-dispara-no-mundo-veja-ranking-de-paises.shtml
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CONCLUSÃO

Perante o diagnóstico apresentado, a expecta-
tiva é que 2022 seja um ano ainda de dificulda-
de para a recuperação da economia brasileira. 
Como apresentado no início do ano passado 
no diagnóstico para 2021, o crescimento espe-
rado para o ano que se encerrou – em torno de 
4,5% - foi majoritariamente resultado de carre-
gamento estatístico, isto é, em função da base 
de comparação deprimida de 2020, quando a 
atividade despencou 3,9%.

As últimas previsões apresentadas no Boletim 
Focus, do Banco Central, apontam para 
estagnação da economia em 2022. Relatório 
do Banco Mundial projeta que a economia 
brasileira deve ter o pior desempenho entre 
países emergentes, e o segundo pior da 
América Latina – à frente apenas do Haiti. A 
Comissão Econômica para América Latina 
e Caribe (CEPAL), estima que o Brasil terá o 
menor crescimento entre os países da região 
neste ano. No front externo, a desaceleração 
da economia chinesa e a expectativa de 
arrefecimento da alta dos preços do minério 
de ferro devem contribuir para dirimir a 
capacidade de expansão da atividade brasileira. 

Todavia, os principais freios ao crescimento 
devem ser fruto de fatores domésticos. O 
mercado de trabalho, que tem apresentado 
grandes dificuldades em se recuperar – em 
ritmo ainda mais lento que a atividade – não 
tem sinalizações de que vá ter uma mudança 
na trajetória. O desemprego dificilmente 
sairá dos dois dígitos, concomitantemente a 
redução dos rendimentos reais do trabalho. 
O reajuste do salário-mínimo ligeiramente 

abaixo da inflação determinado no início do 
ano demonstra uma redução do poder real de 
compra da população, impactando não apenas 
os salários e benefícios determinados de 
forma atrelada ao mínimo, mas também por 
funcionar como um “farol” para o restante da 
economia, guiando a determinação de salários 
tanto no setor formal quanto informal. 

A inflação foi uma das grandes “vilãs” de 
2021, encerrando o ano largamente acima 
da meta (em 10,06%, quando a meta era 
3,75%, com teto em 5,25%), o que agravou 
o quadro de crescimento da pobreza e volta 
da fome. Os itens que mais impactaram a 
alta do nível geral de preços foram os preços 
chamados “administrados” – combustíveis, 
gás e energia – e alimentos e bebidas. A alta 
dos combustíveis e gás foi motivada pela 
forte desvalorização do real frente ao dólar 
ao longo do ano e da recuperação dos preços 
do petróleo, em cenário em que a política de 
preços da Petrobras repassa diretamente essas 
movimentações para o preço dos produtos 
finais. A elevação desses preços tem efeitos 
em cadeia sobre outros preços da economia, 
elevando os custos de frete e transporte 
da indústria. A alta dos preços da energia 
elétrica esteve relacionada à crise hídrica-
energética, sem planejamento de suavização 
com as outras fontes energéticas disponíveis. 
O encarecimento das tarifas além de pesar no 
bolso dos consumidores, também pressiona 
os custos de todos os setores da economia 
real. Finalmente, a alta dos preços dos 
alimentos e bebidas, motivada pelo câmbio 
e pelo enfraquecimento e desestruturação 
de programas de regulação de estoques e de 
compras públicas, têm efeitos mais severos 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/cb15f6d7442eadedf75bb95c4fdec1b3-0350012022/related/Global-Economic-Prospects-January-2022-Regional-Overview-LAC-PT.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47670/3/S2100697_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47670/3/S2100697_en.pdf
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sobre as famílias mais pobres que frente ao 
elevado desemprego e perda de rendimentos, 
tiveram seu poder de compra ainda mais 
corroída pela inflação. 

Nesse cenário, o Banco Central optou ao longo 
do ano por elevar drasticamente a taxa básica 
de juros, encerrando o ano em 9,25%. No 
início do ano passado, a previsão era que a 
Selic terminasse o ano entre 3 e 4%. Embora a 
inadimplência tenha permanecido controlada 
ao longo de 2021, o grau de endividamento 
tanto das famílias quanto das empresas 
atingiu níveis recordes. O elevado grau de 
comprometimento dos agentes econômicos 
em cenário de alta de juros deve atuar como 
mais uma restrição à recuperação econômica 
neste ano. Além do mais, destacamos os efeitos 
que a elevação dos juros tem também sobre 
os serviços da dívida pública, impactando os 
indicadores fiscais. 

Apontamos no início do ano a importância de 
políticas macroeconômicas para a contenção 
dos danos da crise. O Auxílio Emergencial, 
que foi o principal fator de atenuação da crise 
em 2020, já teve seu efeito dirimido em 2021 
em função da redução do valor. Em 2022, 
esperamos que o Auxílio Brasil seja um dos 
fatores mais importantes para sustentação 
da demanda doméstica. Todavia, existe 
uma grande preocupação com o programa 
em razão de ter sido aprovado em caráter 
temporário, em substituição ao Programa 
Bolsa Família, que era permanente e com um 
escopo de beneficiários pequenos em relação 
aos impactados pela crise. 

Com o mercado de trabalho em ruínas; 
perspectiva de convivência por mais algum 

período com inflação acima ou próxima ao 
teto da meta, e elevação das taxas de juros, 
vislumbramos pouco espaço para uma 
recuperação mais robusta da economia, sem 
haver caminhos para retomada sustentada 
da demanda. Reafirmamos a nossa avaliação 
acerca da necessidade de medidas mais 
enérgicas no que tange os estímulos a 
recuperação. Além do mais, enfrentando o 
alargamento das desigualdades durante a 
crise e com o retorno de problemas sociais 
graves como a volta da fome e o crescimento 
da pobreza. 

A nova onda de coronavírus têm motivado o 
agravamento das incertezas, com preocupação 
de novas rodadas de restrições internacionais. 
Ao que os dados indicam, o quadro não tem 
sido mais grave pela alta efetividade da vacina 
em reduzir a gravidade dos casos e a letalidade. 
As incertezas provenientes da esfera política 
também se agravaram ao longo do ano 
passado. Em especial o dia 7 de setembro, 
quando o presidente convocou um ato contra 
o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, 
com apoiadores evocando a volta da ditadura 
militar, teve efeitos substantivos na percepção 
dos agentes econômicos.

Entramos agora em ano eleitoral, quando 
tradicionalmente há maior instabilidade e 
incertezas. Por um lado, além das incertezas já 
delineadas, existe uma volatilidade eminente, 
por motivos de euforia e precaução com relação 
ao quadro eleitoral, assim como os riscos de uso 
da política econômica com finalidade eleitoral. 
Por outro lado, tende-se a ser aprofundada a 
discussão de caminhos para saída da crise e 
projetos para recuperação econômica e social, 
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benéfica para debate público. Se a inércia 
de 2022 não sugere potencial expressivo de 
recuperação, o bom debate sobre saídas para 
o futuro é fundamental para colocar o país em 
uma trajetória de crescimento econômico. 

Mundo afora antigos “dogmas” têm sido 
reavaliados por economistas das mais diversas 
correntes. É o caso do uso da política fiscal como 
forma de induzir o crescimento, fortalecendo o 
papel do Estado na redução das desigualdades. 
Temas como mudanças climáticas e crise 
ambiental tomaram protagonismo importante 
no debate econômico em âmbito internacional, 
inclusive pautando a agenda econômica e de 
relações internacionais de diversos países. 
O Brasil enfrenta a dura necessidade de se 
recuperar de uma crise profunda e de longa 
duração. O debate plural, democrático e 
aberto a reavaliações de remédios e resultados 
adotados no último período é fundamental 
para recolocar o país em uma trajetória de 
crescimento, combatendo as mazelas herdadas 
desse período de crise. 
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