
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento Semanal 

Núcleo Técnico de Macroeconomia 

Março | 2022 

  



 

1 
 

Sumário 

Contas Externas ..................................................................................................................... 2 

Balança comercial em fevereiro ............................................................................................. 2 

Balança comercial 2021 ............................................................................................................. 3 

IDP Líquido e Transações Correntes .................................................................................... 3 

Projeção da Balança Comercial – Focus .............................................................................. 4 

Impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia ...................................................................... 5 

Economia Internacional ...................................................................................................... 7 

EUA .................................................................................................................................................... 7 

Europa .............................................................................................................................................. 8 

China ................................................................................................................................................. 9 

Principais Fontes: ......................................................................................................................... 9 

Inflação.................................................................................................................................. 11 

IGP-M ............................................................................................................................................ 11 

IPCA-15 ......................................................................................................................................... 12 

Atividade Econômica ........................................................................................................ 13 

Índice de Confiança Empresarial (ICE) .............................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Contas Externas 

Balança comercial em fevereiro  

As exportações de bens totalizaram US$ 22.913 em fevereiro, aumento de 32,6% 

em relação a 2021, que registrou US$ 16.375. Essas exportações foram 

representadas 21,6% por agropecuária, 24,0% por indústria extrativista e 53,9% 

por indústria de transformação. Além disso, os principais destinos foram, 

respectivamente, China, Hong Kong e Macau (26,3%), União Europeia (15,3%) e 

Estados Unidos (10,9%).  

Já as importações somaram US$18.864, representando um aumento de 22,9% 

quando comparado a fevereiro do ano passado, que registrou US$ 14.539. Essas 

importações foram representadas 2,1% por agropecuária, 10,1% por indústria 

extrativista e 86,9% por indústria de transformação. Ademais, os principais países 

de origem foram, respectivamente, China, Hong Kong e Macau (24,4%), Estados 

Unidos (18,7%) e União Europeia (16,6%).  

Esse resultado é um reflexo, sobretudo, da alta de preços, decorrente do impacto 

da pandemia nas cadeias de produção, que afeta tanto as exportações quanto as 

importações. Do lado das exportações, há também um aumento crescente do 

volume, bem como a intensificação da exportação de soja, que teve seu tempo 

de safra antecipado nesse ano.  Já as importações, tiveram uma queda de 2,5% do 

volume, à medida em que o preço aumentou em 30,9% quando comparado ao 

mesmo período do ano anterior.  

Dessa forma, a balança comercial fechou com superávit de US$ 4,0 bilhões, frente 

ao saldo positivo de US$ 1,8 bilhões em fevereiro de 2021, com variação de 

108,9%.  
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Gráfico 1: Balança Comercial Preliminar Mensal – Fevereiro (em US$ milhões) 

 

 

Balança comercial 2021 

No ano de 2021, o Brasil registou o maior superávit da sua série histórica, 

equivalente a US$ 61,2 bilhões, com um aumento de 34,2% das exportações e 

38,2% das importações quando comparado a 2020. Essa variação foi liderada 

pelas commodities, que tiveram participação de 67,7%, com um aumento de 

37,3% em suas vendas.  

 

 
Gráfico 2: Balança Comercial Brasileira – 2021 (em US$ milhões) 

 

IDP Líquido e Transações Correntes  
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transferências unilaterais) ao longo de janeiro. O Banco Central estimava um 

déficit de US$ 8,4 bilhões para o período, sendo que o saldo da conta corrente foi 

negativo em US$ 8,338 bilhões no mês de janeiro de 2021. Ademais, nota-se que 

o BC projeta déficit em conta corrente de US$ 21 bilhões em 2022, de acordo com 

no último relatório trimestral de inflação.  

Ademais, a entrada líquida de Investimentos Diretos no Brasil somou US$ 

4,709 bilhões em janeiro, superando, portanto, a estimativa do BC de US$ 3,2 

bilhões. O IDP é formado por recursos destinados à participação no capital e os 

empréstimos diretos concedidos por matrizes de empresas multinacionais as suas 

filiais no país e vice-versa. Desse modo, no acumulado de 12 meses encerrado em 

janeiro, o IDP atingiu US$ 47,672 bilhões, ou 2,94% do PIB. 

  

 
Gráfico 3: IDP Líquido e Transações correntes brasileiras (Banco Central) 

 

Projeção da Balança Comercial – Focus 

De acordo com o relatório Focus, divulgado no dia 25/02 pelo Banco 

Central (BC), a expectativa do mercado financeiro aponta para um registro de 

superávit na Balança Comercial de US$ 64 bilhões em 2022. Ademais, ao decorrer 

do último mês as projeções dos economistas foram elevadas, uma vez que no 

início de janeiro as expectativas apontavam para um superávit de 57,2 bilhões de 

dólares. Os anos de 2023 e 2024 seguem com uma projeção em torno de 52 
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bilhões de dólares, fundamentando uma balança comercial superavitária para o 

Brasil nos próximos anos. Nota-se também que a visão positiva acerca da balança 

brasileira se assenta em diversos argumentos, tais como a valorização das 

commodities, uma possível valorização do dólar e consequente favorecimento 

das exportações, dentre outros, que também corroboram para as revisões 

realizadas no último Focus. 

  

 
Gráfico 4: Projeção da Balança Comercial Brasileira em (US$ bilhões) – Focus 

 

Impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia  

O conflito armado no Leste Europeu, iniciado após a invasão russa ao 

território ucraniano, deverá impactar diretamente nas dinâmicas comerciais 

Brasileiras. Primeiramente, ressalta-se que a Rússia é o sexto maior exportador 

para o Brasil, vide os mais de US$ 5,7 bilhões importados pelo Brasil no ano de 

2021. Por outro lado, a Rússia também é compradora dos produtos brasileiros, 

tendo importado US$ 1,6 bilhão em produtos como soja e carne. Todavia, as 
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químicos, produtos cujo maior exportador mundial é a Rússia. Ademais, as 

commodities (agrícolas e minérios) também explorados pela Rússia e a Ucrânia 

passam por uma valorização no cenário internacional, com o aumento da 

estocagem frente a expectativa de redução da oferta no médio-prazo mediante a 

manutenção do conflito pelos países produtores. Nesse sentido, o Brasil pode se 

beneficiar, com o aumento do preço das commodities, e pela inserção de capital 

estrangeiro que enxerga o país como uma alternativa a Rússia para o 

investimento em países menos desenvolvidos e ao setor de commodities. Por fim, 

o conflito deverá impactar nas relações de câmbio entre os países. No caso do 

real e o dólar, em um primeiro momento o real foi beneficiado pelo avanço das 

commodities e entrada de capital estrangeiro no país nos últimos dois meses. 

Entretanto, é plausível que a persistência do conflito resulte em uma maior 

aversão a risco global, causando uma fuga de capitais no Brasil e, 

consequentemente, uma maior valorização do dólar frente ao real.  

 

Gráfico 5: Taxa de câmbio USD/BRL 

 

 

 

 

 

5,09
5,19

5,58
5,65

5,57

5,03

7/5/21 8/5/21 9/5/21 10/5/21 11/5/21 12/5/21 1/5/22 2/5/22



 

7 
 

Economia Internacional 

EUA 

 

Um dos índices que mais chamou atenção na atividade econômica dos 

Estados Unidos nesta semana, tangenciou o número de pedidos iniciais de 

seguro-desemprego. O total de pedidos, encerrados no dia 26 de fevereiro, 

totalizou 215 mil solicitações do auxílio, apresentando um aumento quando 

comparado à semana anterior que teve 233 mil pedidos. Esse índice segue em 

queda, uma vez que, em janeiro esse índice alcançou 290 mil, em consequência 

da altas taxas de contaminação da variante ômicron no país. Isso mostra que cada 

vez o nível de desemprego vem diminuindo e a economia interna norte americana 

se mantem aquecida no início do ano. 

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou no dia 3 de 

fevereiro, que seu índice de atividade industrial caiu em fevereiro para 56,5, 

depois de 59,9 em janeiro. Esse é um índice que mede a atividade do setor de 

serviços norte-estadunidense, e está em seu patamar mínimo desde fevereiro do 

ano passado. Isso mostra que a desaceleração do crescimento do país segue, 

mesmo após uma maior suavização dos casos de COVID-19 no mês de fevereiro. 

Porém, é importante entender que as leituras desse índice apontam que 

resultados acima de 50 indicam um crescimento no setor de serviços, que 

corresponde por grande parte da atividade econômica dos Estados Unidos. 

Jerome Powell, presidente do FED afirmou, no dia 3 de março, que a invasão 

Russa na Ucrânia deve levar a uma pressão inflacionária, o que contradiz com as 

expectativas do banco central de que os preços gerais deviam diminuir nos 

próximos meses. Em grande parte, isso se deve pela grande importância da Rússia 

no mercado de energia e commodities. As sanções feitas vários países do 

ocidente e uma maior percepção de risco do mercado podem diminuir os 

investimentos nos EUA. Nessa semana o Brent chegou a perto de US$ 120 dólares 

o barril, o que reforça a possível pressão inflacionária conduzida pelas altas dos 

preços de energia, além da alta do trigo que atinge seu maior valor em 14 anos. 
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Europa  

 O comissário europeu das Economia, Paolo Gentiloni, disse nessa quarta-

feira, 2, que apesar da invasão russa e as sanções impostas pela União Europeia, a 

recuperação econômica pós-pandemia vai continuar, mesmo que seja 

desacelerada. Além disso, o comissário europeu relembrou de vários dos 

problemas que a UE deve passar durante esse ano, instabilidade dos mercados 

financeiros, pressões inflacionárias nos preços da energia e a baixa confiança nas 

cadeias de valor interacionais, o que pode causar falha no abastecimento de 

alguns produtos. 

 A última divulgação do índice de sentimento econômico da zona do euro, 

mostra uma leva subida de 112,7 pontos em janeiro para 114 em fevereiro. Esse 

resultado, mostra um aumento da confiança dos setores corporativos e dos 

consumidores. Entretanto, esse índice foi coletado entre os dias 1 e 18 de 

fevereiro, logo, não captou grande parte dos desdobramentos da guerra na 

Ucrânia. 

 A União Europeia planeja retirar concessões comerciais à Rússia na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a porta-voz da UE para o comércio, 

confirmou que representantes do comércio das nações da UE vão discutir a 

remoção do status de privilégio que a Rússia tem sobre as regras da OMC. Se essa 

decisão que está encaminhada, for de fato tomada, todas as importações russas 

poderão ser discriminadas. Isso significa que a Rússia perde seu maior parceiro 

comercial e mais de US$ 95 bilhões de trocas são ameaçadas. Com essa medida a 

União Europeia poderá aplicar qualquer discriminação com a Rússia também em 

termos alfandegários, isso pode acabar bloqueando mais importações e 

exportações, deixando a economia europeia ainda mais imprevisível. 

 Os países da União Europeia em média vêm tendo uma diminuição dos 

casos da COVID-19 após o pico no primeiro mês do ano. Apesar do grande 

aumento do número de casos no início desse ano, o número de mortes não teve 

um aumento muito expressivo, o que é explicado pela alta taxa de vacinação nos 

países europeus, que não tem variações significantes nos últimos meses. Daqui 
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para frente a tendência de casos e mortes, é seguir diminuindo a não ser que uma 

nova variante apareça.  

 

China 

 A China já mostrou que manterá o apoio a Putin, mesmo que seja 

abertamente a favor de uma trégua. Os ministros das Relações Exteriores da 

Ucrânia e da China conversaram, e o que parecia ser uma possibilidade de a China 

intervir na guerra, não teve muito andamento. A China parece estar cada vez mais 

perto de enfrentar um dilema, com o isolamento da Rússia e a maior união da UE, 

se torna cada vez mais difícil manter as boas relações com ambos os lados, isso 

pode ser prejudicial para o país. 

 O PMI de serviços da China recua 1,2 pontos para 50,2 em fevereiro, isso se 

deve em grande parte pelo surto de Covid-19 na China no começo do ano e a 

medida de tolerância zero do país, que atrapalha uma retomada comercial 

completa. Já o PMI de indústria cresceu de forma inesperada, alcançando 50,4 em 

fevereiro, depois de 49,1 no mês anterior. Isso se deu, possivelmente, pela alta do 

índice de confiança da indústria que alcançou o seu maior valor desde junho de 

2021. 
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Inflação 

IGP-M 

 O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 1,83% em fevereiro. No 

ano de 2022, acumula uma alta de 3,68%, e no acumulado 12 meses, 16,12%. Em 

comparação, no mês de fevereiro em 2021, o índice subia 2,53% e acumulava, em 

12 meses, 28,94%. Vemos uma redução brutal dos índices acumulados em 12 

meses no ano de 2022, grande parte causada pelas políticas contracionistas do 

Banco Central do Brasil, como o aumento das taxas de juros. 

 Esse nível do IGP-M, mesmo que menor quando comparado ao ano 

passado, ainda se encontra em níveis elevados em relação a seu patamar 

histórico, principalmente por conta da alta das commodities, em especial, a soja, 

que subiu de 4,05% para 8,91%, o milho, com aumento de 5,64% para 7,92%, e 

com destaque o óleo diesel, que mais que dobrou sua inflação de janeiro, saindo 

de ,230% para 5,53%. 

 

 

Gráfico 1: IGP-M x IPCA-M (variação mensal) 

 

 O IGP-M é composto pela média ponderada de 3 índices: IPA, com peso de 

60%, IPC, com peso de 30%, e o INCC, com peso de 10%. No gráfico acima 

identificamos que o IPA ainda segue em alta, puxando consigo o IGP-M para cima. 
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IPCA-15 

O Índice de Preços do Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou alta de 

0,99% no mês de fevereiro, maior alta mensal do índice desde fevereiro de 2016. 

Além disso, registrou no acumulado de 12 meses 10,76%, e acumulado no ano de 

1,58%, maior variação desde 2017. 

 

 

Gráfico 2: Taxa de variação do IPCA – Grupos pesquisados 

 

 Nota-se no gráfico acima que alguns setores específicos influenciaram no 

aumento do IPCA-15. No setor de educação, as maiores variações foram do 

ensino fundamental (8,03%), da pré-escola (7,55%), do ensino médio (7,46%) e da 

creche (6,47%). Ainda, no grupo de alimentação e bebidas, a alimentação no 

domicílio aumentou de 1,03% em janeiro para 1,49% em fevereiro. Por outro lado, 

a alimentação fora do domicílio atingiu 0,45%, desacelerando em relação a 

janeiro, onde a taxa era de 0,81%. 

 

 Outro grupo importante e de destaque, é o de automóveis, que por mais 

que o aumento de sua inflação tenha desacelerado, alguns subgrupos ainda 

demonstram aumentos, como: veículos próprios (2,01%), automóveis novos 

(2,64%), motocicletas (2,19%) e automóveis usados (2,10%). Porém, os 

combustíveis finalmente registraram estabilidade em fevereiro (0,00%). Enquanto 

os preços do diesel (3,78%) e gasolina (0,15%) subiram, os preços do etanol (-

1,98%) e gás veicular (-0,36%) diminuíram. 
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Atividade Econômica 

Índice de Confiança Empresarial (ICE)  

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), do FGV IBRE, faz uma sondagem quatro 

setores: Indústria, Serviços, Comércio e Construção. Esse, em fevereiro, a 91,1, 

representando uma queda de 0,5 pontos, menor nível desde abril de 2021 (89,6 

pts.).  

Série dessazonalizada: 

 

Gráfico 1: Diferença sobre o mês anterior (em pontos) 

Essa queda deve estar relacionada aos impactos dos déficits de abastecimento 

de insumos para indústria, a acessão da variante ômicron, da alta da inflação, 

aumento recente das taxas de juros. 

O setor de Serviços teve uma queda de 2 pontos, mantendo o padrão 

apresentado no começo do ano. Já a indústria caiu 1,7 pontos, mas apresenta a 

maior pontuação dos segmentos. 
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Notou-se, por outro lado, uma melhora na confiança da construção, que subiu 

0,9 ponto. Também teve um crescimento dos setores de comércio, que cresceu 

2,1, chegando a 87 pontos. 

Série Original: 

 

 

Gráfico 3: Diferença sobre o mesmo período do ano anterior (em pontos) 

 

Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice segue mostrando uma 

piora, assim como notado em janeiro. Em comparação a fevereiro de 2021, o ICE 

atingiu caiu em -2,2 pontos. 
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