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Economia Internacional
Estados Unidos
Inflação americana continua subindo
A inflação nos Estados Unidos continua subindo, atualmente chegando nos
seus maiores valores em mais de 30 anos. Na última divulgação do CPI, o índice
registrou uma variação anual de 6,2%, o maior valor desde meados dos anos 90.
Apesar de não haver uma só causa consolidada, muitos economistas concordam
que a demora no reequilíbrio entre a oferta e demanda de bens de consumo após
a pandemia da COVID-19, além da atual crise na cadeia de suprimentos globais,
fazem parte do elenco de culpados. No entanto, também entra no time a
tremenda quantidade de estímulo injetado na economia americana durante a
pandemia, além dos baixos níveis de desemprego.
Diferente do Brasil, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, está perto
do seu mínimo histórico, em 4,6%. Conforme exemplificado no gráfico 1, a taxa
de desemprego estadunidense vem caindo desde o ano passado. Com o baixo
nível de desemprego, inúmeras empresas têm aumentado salários e outros
benefícios na tentativa de atrair novos trabalhadores. Porém, o baixo nível de
desemprego também tem efeitos significantes para a inflação, uma vez que a
baixa

oferta de trabalhadores incentiva

os integrantes da

população

economicamente ativa a pedirem aumentos salariais e gera uma queda na
produtividade geral. Juntos, tais fatores também contribuem para o aumento de
preços.
Os níveis atuais de inflação continuam gerando tensões ao redor dos
mercados. Com a renomeação de Jerome Powell como Presidente do FED, a nossa
expectativa é que haja um aumento da taxa de juros no próximo ano. No entanto,
já estamos vendo a redução de estímulos através do tapering.

2

6,7

6,7

6,3

6,2

6,1

6

5,8

5,9
5,4

5,2

4,8

4,6

Gráfico 1: Taxa de Desemprego nos Estados Unidos desde novembro de
2020
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Gráfico 2: Variação em 12 meses do CPI dos Estados Unidos desde Janeiro
de 2011
Liberação de Barris de Petróleo
Outro fator que vêm pressionando a inflação internacional e nacional é o
preço do barril de petróleo, que também vem subindo consistentemente desde a
melhoria da pandemia, por conta do choque da demanda. A combinação do
aumento do preço de petróleo e a escassez de energia também têm sido
desastrosa para a inflação global.
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Por isso, nessa semana, os Estados Unidos anunciaram que irão liberar uma
reserva considerável de barris de petróleo que estavam guardados, na tentativa
de diminuir o preço. A medida deve aumentar a oferta de petróleo em cerca de
70 milhões de barris, segundo o Wall Street Journal. No entanto, ela não agradou
aos OPEP como, por exemplo, a Arábia Saudita e Rússia, dois países cujo PIB
depende, em grande parte do petróleo, que veem a medida como uma ameaça.
Assim, ambos consideram fazer uma pausa nos recentes esforços para aumentar
a produção de petróleo, numa tentativa de segurar o preço e aumentar seus
recebimentos.
Cabe ressaltar que a decisão americana foi tomada unilateralmente, após
sucessivas tentativas de convencer os países da OPEP+ a aumentar a produção
de petróleo por conta do choque da demanda. No entanto, a maioria não foi
convencida.
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Gráfico 3: Preço do Petróleo Brent desde dezembro 2019 (USD)

Europa
Próximo Governo Alemão
Nesta semana, Olaf Scholz, do Partido Social Democrata (SPD) foi
confirmado como o próximo premiê da Alemanha. O sucessor de Angela Merkel
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vem de uma coalização com o SPD, Verde e o Partido Liberal-Democrata, que
compõe parte significativa da oposição ao governo. Tal resultado marca a terceira
vez que a oposição ganha o premiê, desde o final da Segunda Guerra. O partido
da ex-premiê, a União Democrata-Cristã (CDU) saiu com uma das suas piores
derrotas na história.
Scholz é um político conhecido e popular no país. Foi o ministro do
Trabalho de Merkel, prefeito de Hamburgo e também ministro das Finanças,
posto que ocupava quando a pandemia iniciou. No seu cargo, Scholz anunciou
um dos maiores pacotes de estímulos na Europa, aumentando sua popularidade
no país.
No entanto, Scholz assume o governo em um momento de bastante
incerteza. Atualmente, a Alemanha enfrenta a sua quarta onda de COVID-19, além
de pressões internacionais e nacionais para agilizar a transição verde e a
digitalização da economia. O novo premiê afirmou que pretende ampliar gastos
públicos para tais fins, mas sempre respeitando o chamado “freio da dívida”,
estabelecido durante o governo de Merkel. Mesmo assim, Scholz ainda precisa
formar um governo nos próximos 70 dias, sob risco de novas eleições e perda do
seu cargo.
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Atividade Econômica
Sondagem de Confiança do Consumidor
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE de novembro
registrou 74,9 pontos, uma queda de 1,4 ponto em relação ao mês anterior e uma
queda de 7,1 pontos em relação ao mesmo mês do ano passado. Este valor
representa o menor ICC desde abril (72,5).
Dentre a composição do índice o destaque vai para a piora na percepção
dos consumidores quanto à situação econômica brasileira e as finanças das
famílias. Isso pois, apesar da volta de algumas atividades dada a vacinação da
população, a situação econômica local permanece em um estado de incerteza
com uma inflação elevada e políticas monetárias restritivas. Já no que tange às
finanças familiares se observa uma parcela de renda mais baixa que está
endividada e de acordo com a coordenadora das sondagens, Viviane Bittencourt,
“tornam a situação ainda desconfortável e as perspectivas ainda cheias de
ameaças”.
Com essa queda foi eliminado em diversas das faixas de renda o avanço da
leitura do mês de outubro. Para os próximos meses a perspectiva é que as
finanças familiares continuem preocupando os consumidores, sendo que o
ímpeto de compras caiu pelo terceiro mês consecutivo. Por outro lado, houve
uma melhora na expectativa de recuperação econômica, chegando a um nível de
100,3 pontos.
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Gráfico 1: Índice de Confiança do Consumidor desde julho de 2020

Sondagem da Construção
Pelo segundo mês consecutivo o Índice de Confiança da Construção (ICST),
do FGV IBRE, caiu. Apesar de em uma visão mais ampla ainda estar em um
momento de alta, a diminuição de 0,8 ponto de outubro para novembro pode ser
uma indicação para futuros meses. Os atuais 95,3 pontos do índice representam
um aumento de 1,7 pontos em relação à leitura do índice no mesmo período do
ano passado.
Dado que o índice que representa a confiança no momento atual se
manteve estável, o ICST total foi impactado inteiramente pelas expectativas
futuras do mercado de construção. Isso pois, como apontado pela coordenadora
da sondagem, Ana Maria Castelo, “ a alta das taxas de juros, uma inflação mais
disseminada e custos crescentes minam as expectativas de continuidade da
tendência de melhora dos negócios”.
Com os aumentos de custos demonstrados no INCC, que registrou seu
maior acumulado de 12 meses desde 1996 em junho, os negócios estão limitados
a crescer. Com o aumento do custo da construção, que consequentemente
aumenta o preço dos imóveis, e uma taxa de juros alta que torna os
financiamentos mais onerosos, pode afetar negativamente a demanda. Esse
efeito já é percebido na diminuição do indicador de demanda prevista que recuou
1 ponto em novembro.
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Gráfico 2: Índice de Confiança da Construção desde junho de 2020

Sondagem da América Latina
A pesquisa do FGV Ibre estuda através de insumos qualitativos o Clima
Econômico (ICE) dos países da América Latina, para assim trazer um resultado
geral. Os resultados que vinham crescendo a uma taxa média alta nos últimos 5
trimestres, depois da queda causada pela pandemia, apresentaram a segunda
maior queda já registrada desde a criação do indicador - atrás apenas daquela
causada pela pandemia, já mencionada.
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Gráfico 3: SI, IE e ICE trimestrais, junto com a respectiva média nos últimos 10

anos (pontilhado)

O indicador é calculado pela média de dois outros: a Situação Atual (ISA) e a
Expectativa (IE). Dessa forma, o mau desempenho deles, reflete no mau
desempenho do principal. Aprofundando nos resultados, a divulgação expôs
uma queda atípica de 20,8 pontos no 4 trimestre, o qual veio de 101,4 pontos para
80,6, quando comparado ao 3 trimestre. O que explica esse resultado não foi o
recuo de 1,1 ponto do indicador Situação Atual, de 59,1 para 58,0, mas sim o da
Expectativa, de 150,6 pontos para 105,1. Esse comportamento indica o medo dos
agentes a respeito da recuperação econômica no curto prazo - o que acaba sendo
justificável pela alta da inflação, e aumento da taxa de juros na região. O que
chama a atenção foi um outro fator que influenciou esses números: o Brasil. De
acordo com a tabela construída pelo FGV Ibre, o país é o que pior vem
performando, ante os pares. A queda de 104,2 pontos do indicador IE impactou
em -55,1 pontos do ICE.
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Gráfico 4: Variação de pontos entre 3 e 4 trimestre e resultado no 4 trimestre dos

países estudados

A pesquisa também traz, para fins comparativos, a projeção para o PIB de 2022
desses países, o que induz que os resultados obtidos pelo Indicador de Confiança
Econômica de fato são refletidos na projeção.
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Gráfico 4: Projeção do PIB para 2022, em %
Outro dado relevante trazido pelo estudo são os problemas que, segundo
especialistas consultados pelo FGV Ibre, explicam os resultados.
Resumidamente, o que preocupa a retomada econômica da América Latina é a
falta de confiança na política econômica, a instabilidade política e a corrupção fatores esses ligados de alguma forma com a pandemia. Além disso, outros
estruturais como falta de inovação, infraestrutura inadequada e aumento na
desigualdade de renda são destacados como questões relevantes para o
crescimento econômico dos países.
Quando se trata de Brasil, destacam-se a falta de confiança na política
econômica, o aumento da desigualdade de renda a infraestrutura inadequada, o
fornecimento de insumos e matérias primas e a falta de mão de obra qualificada.
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Inflação
IPCA-15
De acordo com o IBGE, a previsão da inflação mensal de novembro foi de
1,17%. Com isso, a variação foi a maior para o mês de novembro desde 2002. Além
disso, o acumulado do IPCA-15 chegou a 10,73% em 12 meses, batendo níveis
históricos para o milênio.
A fim de se aprofundar melhor nos drivers da variação significante, é
necessário, em primeiro lugar, apontar que todos os grupos de pesquisa do índice
apresentaram alta neste mês, o que mostra que a inflação não é mais “culpa”
de um único setor, mas sim está disseminada por todos os setores da economia
brasileira. Mesmo assim, um setor que puxou a alta para cima este mês foi o de
transportes, que engloba combustíveis, cuja alta chegou a 48% no acumulado de
12 meses, corridas por aplicativos, que ficaram 11,60% mais caras, além de
automóveis novos e usados, que subiram 1,92%. Além disso, habitação (2,06%) e
alimentação (0,40%) continuam a influenciar significativamente no índice, apesar
da clara desaceleração da inflação no ramo de alimentos, que, no começo de
2021, era um dos principais drivers da alta, e até o mês passado, outubro, crescia
acima de 1%.
Por fim, vale ressaltar que, com a continuação da tendência de alta de
inflação, aliado com a perspectiva de irresponsabilidade fiscal do governo em
épocas de eleição, como demonstrado com a driblagem do teto de gastos a fim
de comportar o Auxílio Brasill, as projeções do IPCA-15 para os próximos anos
piora, com a projeção de 2022 já acima da meta central de inflação. Além disso,
com novos temores de uma 4º onda de COVID-19 nas principais economias do
mundo, o que pode levar ao fechamento de cidades produtivas e contribuir com
a já existente escassez nas cadeias de produção, é possível que a inflação por
problemas de oferta continue,e que seja aliada a inflação por demanda com uma
possível retomada da economia no ano que vem e com o aumento do pagamento
do auxílio Brasil. Assim, o horizonte de inflação para os próximos anos pode
continuar acima da meta central.
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Contas Públicas
DLSP
No último resultado divulgado pelo Banco Central referente a setembro, a Dívida
Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu patamar de R$4,9 trilhões, representando
58,5% do PIB. Isso marca uma queda de 0,81 p.p. em relação ao mês passado.
Os fatores que marcam o resultado observado foram a desvalorização cambial de
5,76% no mês, o crescimento do PIB nominal, o superávit primário, e dos juros
nominais apropriados. O acúmulo de todos os aspectos citados acima contribui
para uma redução de 4,2 p.p. da relação DLSP/PIB.
A IFI destaca a redução causada pelo aumento do PIB nominal, que representou
uma queda de 6,9 p.p. na relação DLSP/PIB. Apesar desse resultado positivo, vale
ressaltar que sobre o cenário inflacionário controlado que se espera atingir no
longo prazo a redução observada não é sustentável.

DBGG
A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), composta por resultados do governo
federal, INSS e governos estaduais e municipais, por sua vez obteve um resultado
de R$6,9 trilhões em setembro, equivalente à 82,9% do PIB. Isso configura um
aumento de 0,3 p.p. do PIB frente ao mês anterior.
Os principais aspectos que afetam o desempenho observado no mês foram a
incorporação de juros nominais, o efeito da desvalorização cambial no mês e as
emissões líquidas de dívida.
Já o crescimento do PIB nominal reduziu 0,8 p.p.. A redução de 5,9 p.p. na relação
DBGG/PIB acumulada no ano, foi produto de reduções por parte do crescimento
do PIB nominal (de 9,7 p.p.) e dos resgates líquidos de dívida (de 0,4 p.p.), e
aumentos na incorporação de juros nominais (de 4,0 p.p.) e da desvalorização
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cambial (de 0,3 p.p.). Aqui, a análise acerca da relação do PIB nominal se mantém,
também nos levando a conclusão de que o desempenho atual não é sustentável.
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