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• O descompasso entre oferta e demanda oriundo das respostas de política à pandemia do COVID-19
respondem por grande parte dos movimentos macroeconômicos observados hoje.

• O setor de energia é a bola da vez: a confluência de tendências estruturais e pontuais de redução de oferta
gerou fortes ajustes em alguns mercados, resultando em efeitos inflacionários.

• A China é um dos países que mais sofreu com esse tipo de choque em setembro. Levando em conta este e
outros fatores adversos, vemos com cautela o cenário de crescimento no curto e no médio prazo no país.

• Outra região exposta a esses riscos é a Europa, onde a crise no setor de gás natural vem chamando atenção.
Esse cenário impõe desafios aos bancos centrais locais.

• Relativamente, os EUA estão sofrendo menos com esse tema. Além disso, o ambiente prospectivo parece
menos incerto e com atividade mais aquecida quando comparado a outras regiões.

A pandemia trouxe inúmeros desdobramentos para a
economia, alguns já superados ou contornados, mas
outros que ainda tem fortes efeitos sobre o ambiente
atual. Desses, o desarranjo entre demanda e oferta
em diversos setores é um dos mais notáveis e
mais duradouros. De um lado, estímulos fiscais e
monetários sem precedentes mais que repuseram a
renda perdida pelo consumidor; de outro, uma série
de restrições físicas culminaram no fechamento de
algumas atividades, principalmente do setor de
serviços, enquanto medidas sanitárias e problemas
logísticos provocaram efeitos em cascata gerando
fortes descompassos nas cadeias produtivas
industriais. O resultado foi um consumo muito além
do nível pré-pandemia e focado no setor de bens
(Gráfico 1), força motriz por trás do ambiente
altamente inflacionário que vemos por todo o mundo.
O que se originou no segmento automotivo e de
semicondutores foi replicado em diversos setores,
pressionando a inflação, as curvas de juros e os
Bancos Centrais nos mundos desenvolvido e
emergente.

Outro setor que alinhou esses problemas pontuais
com tendências estruturais foi o de energia e, dada
sua relevância, suas extensões são ainda mais
preocupantes. Problemas climáticos, logísticos e
de tendências de descarbonização resultaram em
choques vertiginosos em preços de energia,
colocando ainda mais pressão nas expectativas de
inflação mundial. Esse problema se refletiu de modo

mais intenso em alguns lugares, como na China,
onde uma série de blackouts foram registrados em
diversas províncias, fruto de políticas de “economia
verde” e do desabastecimento de insumos
energéticos muito caros ao país, como o carvão
(Gráfico 2).

A adversidade é apenas mais uma entre tantas
enfrentadas hoje no país, como a desaceleração do
setor imobiliário (escancarada pela crise da
Evergrande), o aperto regulatório sobre diversos
ramos produtivos e a rigorosa política de zero-
casos de COVID-19. Diante de tantos entraves ao
crescimento, temos viés baixista para as
perspectivas de crescimento da região, tanto no
curto quanto no médio prazo.

Gráfico 1. Fonte: Bureau of Economic Analysis

EUA: Consumo Privado Real (100 = Fev/20)
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Gráfico 2. Fonte: China Coal Resources

Gráfico 3. Fonte: Bloomberg

pouco mais de cautela até que se tenha uma
visibilidade maior a respeito de seus possíveis
desenvolvimentos e eventuais resoluções.

Em especial, ativos relacionados às economias mais
expostas a esses riscos merecem uma atenção
especial, a saber: Europa (incluindo o Reino Unido)
e a Ásia emergente, em especial a China, onde os
problemas relacionados ao setor de energia se
somam a outros fatores contracionistas.

A Zona do Euro também enfrenta esses riscos: a alta
vertiginosa dos preços de energia (Gráfico 3),
originada por uma “tempestade perfeita” nos setores
que compõem sua matriz energética. Acreditamos
que a transitoriedade desse choque e as medidas já
implementadas pelos governos para mitigar seus
efeitos ainda tornem este tema incapaz de mudar o
cenário benigno para o bloco. No entanto,
desenvolvimentos mais adversos poderiam
colocar os Bancos Centrais da região numa
situação desconfortável, uma vez que trata-se de
um choque que atua pressionando os preços e
segurando a atividade econômica. Fora isso, ainda
antevemos um crescimento saudável do PIB da
região motivado pela reabertura, pela manutenção do
emprego e por um fiscal cliff menor. Vale a ressalva,
porém, que alguma desaceleração em relação ao 3º
trimestre é esperada, em grande medida devido aos
efeitos dos desequilíbrios já citados sobre o setor
industrial.

Os EUA parecem relativamente mais insulados (mas
não totalmente isolados) desses choques de energia.
Além disso, a recente postergação da questão do Teto
da Dívida para dezembro, o estreitamento da
discussão do pacote fiscal para montantes entre US$
1.9 tri e US$ 2.2 tri e uma postura por parte do Fed
mais hawk bem telegrafada e assimilada pelo
mercado são fatores que contribuem para um
ambiente menos incerto para o futuro quando
comparado a outras economias. Ademais,
continuamos antevendo um bom panorama de
crescimento no país, que já vê alguns indicadores
responderem positivamente após o impacto da
variante Delta no meio do 3º trimestre (Gráfico 4).
Mesmo em meio a desarranjos nas cadeias
produtivas e a uma desaceleração dos estímulos,
acreditamos que a poupança acumulada durante
a crise e a recuperação do mercado do trabalho
devam garantir uma economia ainda acima do
seu potencial pela maior parte de 2022.

Em tempo, a despeito do pano de fundo benigno para
a economia global, que ainda deve colher frutos dos
estímulos promulgados desde 2020 e da reabertura
econômica pós-pandemia, identificamos alguns riscos
no curtíssimo prazo. Destacamos principalmente o
descompasso das cadeias produtivas, que exigem um

Gráfico 4. Fonte: US Census Bureau

China: Estoque Nacional de Carvão (mil. ton.)

Gás Natural – Preço Spot

EUA: Vendas no Varejo (índice dessaz)
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Intensificando os Choques Externos
• Bem como no resto do mundo, cenário de inflação no Brasil segue sendo impactado por diversos choques de

oferta. Esse processo foi agravado pela depreciação da taxa de câmbio, e pode sofrer novas revisões para
cima conforme o setor de serviços seguir sua reabertura.

• A tempestade perfeita inflacionária é refletida na projeção de 9% para o IPCA deste ano e de 4,3% em 2022.
A deterioração do cenário de inflação deverá levar a um aperto monetário ainda maior, culminando em uma
taxa Selic final de, ao menos, 9,25%.

• O cenário de atividade tem sido impactado negativamente tanto pela reavaliação do ciclo de contração
monetária como pelo aperto das condições financeiras. Nossa projeção para o crescimento do PIB de 2022
já se encontra em 1%, abaixo do consenso.

• A deterioração do cenário econômico impacta ainda mais a frágil popularidade do governo, gerando um
maior incentivo político para o aumento das transferências sociais e pressionando ainda mais o teto de
gastos à frente.

Gráfico 1. Fonte: ONS.

Gráfico 6. Fonte: IBGE

Assim como temos visto no resto do mundo, o cenário
de inflação segue sendo objeto de diversos choques
altistas, como por exemplo as fortes pressões
advindas dos preços de energia e de combustíveis
(gráfico 5), que se somam às complicações nas
cadeias industriais. Essas pressões foram
exacerbadas pela taxa de câmbio, que tem se mantido
em níveis depreciados. Para completar a tempestade
perfeita inflacionária, a reabertura da econômica
deverá manter a pressão de recomposição de
preços do setor de serviços que, conforme vemos
no gráfico 6, ainda deverá continuar pressionando a
inflação à frente. Não vislumbramos, portanto,
qualquer alívio no cenário de inflação no curto prazo
e nossas projeções para o IPCA já alcançam 9%
este ano e 4,3% em 2022.

Essa deterioração do cenário de inflação tem levado o
Banco Central a reavaliar seu ciclo de ajuste
monetário e sinalizar que deverá fazer o que for
necessário para a convergência da inflação de 2022
para a meta. Ainda que seja uma tarefa muito
desafiadora, dada a grande inércia carregada para o
próximo ano e ao ambiente global inflacionário, o BC
deverá alcançar uma taxa Selic final de 9,25% na
primeira reunião do Copom em 2022 e parar para
observar o comportamento da inflação. Vale notar
que a partir dessa reunião, a inflação de 2023 estará
ganhando peso majoritário dentro do horizonte
relevante da política monetária.
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A revisão do cenário de Selic e o aperto das condições
financeiras têm levado a revisões baixistas para a
atividade econômica. Para 2022, nossa projeção
para o crescimento do PIB já está em 1%, abaixo
do consenso de mercado. O pano de fundo
econômico mais desafiador, com inflação e taxa de
juros mais altas e taxa de crescimento mais baixo,
deverá ter repercussões sobre o cenário político e
fiscal.

O governo tem perdido força em termos de
popularidade com a incapacidade de capitalizar o
sucesso do programa de vacinação e tem sofrido com
os impactos da inflação alta sobre o poder de compra
da população. Dessa maneira, a demanda política

por aumento dos benefícios sociais vem
aumentando, com um maior apelo para ampliação
do programa Bolsa Família, prorrogação do Auxílio
Emergencial (fora do teto de gastos) e criação de
outros programas que atenuem o efeito das altas de
preços de combustíveis (por exemplo, o Vale Gás).
Em paralelo, o espaço para gastos adicionais dentro
dos limites do teto de gastos em 2022 vem se
reduzindo com o aumento da inflação e a questão
dos precatórios segue indefinida. Essa combinação
de fatores, na medida em que vamos nos
aproximando de um ano de eleições, mantém
elevados os riscos fiscais no curto-prazo.
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Atribuição de Performance – Setembro/21
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