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Economia Internacional 

EUA  

No resultado trimestral divulgado na penúltima semana do mês de maio, o PIB 

dos EUA apresentou uma queda de 1,5%, correspondendo a expectativa de 

mercado que era de 1,4%. Essa queda no PIB nacional é bem influenciada pela 

inflação e pelo começo de uma postura mais hawkish do lado do FED. A tendência 

é que esses números sejam maiores ainda nos próximos meses, com a forte 

pressão inflacionário e com a necessidade de uma postura mais conversadora do 

FED. 

 

Nessa semana também tivemos a revisão de dados do primeiro trimestre do ano, 

dentro desse, foi registrado um aumento no índice de preços do consumidor 

(PCE) em 7% entre janeiro de março do mês. Isso reforça a forte inflação no país 

e os resultados parciais apontam que esse índice deve se manter alto por um 

tempo considerável.  

 

Além disso, outra notícia importante do país foi uma mudança da postura 

diplomática com a China. A partir de agora, o relacionamento por parte dos EUA 

será pautado em 3 pilares diferentes; investimentos, alinhamento e competição. 

Essa mudança tem como objetivo forçar a China a seguir regras globais e 

aumentar a comunicação entre os dois países. 

 

China  

Na última quarta-feira, 25, o primeiro-ministro da China, LI Keqiang reconheceu 

que o país pode passar por um período de recessão nesse trimestre. Isso já era 

previsto pelo mercado diante das várias crises que o país vem sofrendo em 

diversos setores, como imobiliários, minérios e energia. Ademais, política de “

covid zero” no país continua dificultando a abertura comercial e, 

consequentemente, o desenvolvimento econômico. 
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Seguindo nessa linha, na última terça-feira, 24, a capital da China registrou 41 

novos casos de Covid. Mesmo que seja um número relativamente baixo, a vice 

premiê da China, Sun Chunlan, vem pedindo uma medida protetiva mais rígida.  

Isso já é visto na China com o reforço de isolamentos de bairros inteiros, devido a 

possibilidades de infecções. Entretanto, isso acaba tendo um efeito direto no 

desenvolvimento do país que ainda não pode voltar a sua atividade da temporada 

pré-pandêmica. 

 

Europa 

O Banco Central Russo realizou uma reunião extraordinária nessa quinta-feira, 25, 

em que foi anunciado uma nova medida de política monetária para controlar a 

cotação do rublo. O BCR decidiu fazer um corte de 14% para 11% na taxa de juros 

do país com o objetivo de controlar o câmbio. 

 

No Reino Unido foi anunciada uma nova restrição de 25% de taxação em lucros 

de empresa de gás e petróleo, o governo afirma que empresas do ramo estão 

tendo um lucro extraordinário no país e isso deve ser taxado. Ela nova restrição 

pode afastar investidores desse ramo do país para outras nações. 

 

Por fim, outra notícia relevante na Europa foi o novo bloqueio naval russo que foi 

feito com o objetivo de interromper o comércio marítimo nos portos ucranianos. 

Isso pode causar uma ainda maior instabilidade nos preços, principalmente do 

trigo, produto em que a Ucrânia é um importante player no cenário global. 

 

Atividade Econômica  

Monitor do PIB – FGV 

Análise Geral 
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Quando comparado ao quarto trimestre de 2021, houve crescimento de 1,5% na 

atividade econômica de acordo com o Monitor do PIB-FGV, enquanto, em relação 

à comparação interanual, a economia cresceu 2,4% no 1º trimestre. Esse resultado 

deve-se, sobretudo, ao setor de serviços, que apresentou crescimento e 

recuperação do nível de atividade devido à retomada das atividades presenciais 

pós-pandemia. Em geral, o PIB está sendo impulsionado pela normalização do 

nível de atividade pré-pandemia, porém nota-se que esse efeito está se 

esgotando, levantando um alerta de até quando esse crescimento será 

sustentado.  

 

Análise dos componentes da demanda  

O consumo das famílias aumentou 3,4% no primeiro trimestre quando 

comparado ao mesmo período de 2021, devido ao consumo de serviços, como 

alojamento, alimentação e domésticos, que apresentaram crescimento nos 

últimos meses. Por outro lado, o único componente que apresentou queda foi o 

consumo de duráveis, que caiu 6,7%. 

 

A formação bruta de capital fixo (FBCF) cresceu 1,5% no primeiro trimestre de 

2022, em comparação ao mesmo período de 2021, de modo que apenas 

máquinas e equipamentos – principalmente automóveis, máquinas e 

equipamentos elétricos e mecânicos - estejam em queda.  

 

Analogamente, a exportação de bens e serviços também obteve aumento de 9,6% 

no primeiro trimestre desse ano quando comparado ao mesmo período do ano 

anterior, refletindo o crescimento da exportação de serviços (14,7%), bens 

intermediários (14,3%) e produtos agropecuários (29,5%). 

 

Além disso, a importação de bens e serviços caiu 1,8% no primeiro trimestre 

quando comparado ao mesmo período de 2021, devido à queda da importação 

de produtos agropecuários e de produtos industrializados.  

 

Índice de Confiança da Construção (ICST) 
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Após alta em abril, o Índice de Confiança da Construção (ICST), do FGV IBRE, 

sofreu uma queda de 1,4 ponto em maio, atingindo 96,3 pontos.  

A queda do ICST, neste mês, teve influência da piora na avaliação sobre o 

momento atual. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) recuou 1,9 ponto, para 92,5 

pontos, após ter subido por dois meses consecutivos e foi influenciada 

principalmente pela piora das avaliações dos empresários sobre a situação atual 

dos negócios. 

Ainda assim, na comparação interanual, a diferença é positiva no cenário de 2022, 

que subiu 9,2 pontos, o que leva a uma percepção do empresário da construção 

mais positiva frente a esse ano, mesmo diante da forte alta das taxas de juros e 

dos custos em elevação. 

A maior contribuição para a melhora vem do segmento de Edificações 

(residenciais e não residenciais), que tem o maior peso dentro do ICST 

Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) 

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) subiu 1,49% em maio, 

percentual elevado quando comparado ao mês de abril (0,87%). Em maio de 2021, 

entretanto, a elevação havia sido maior, com uma alta de 1,80% no mês e 

acumulando 14,62% em 12 meses. Esse valor está em 11,20% no ano de 2022. A 

taxa do índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços passou de 1,24% em 

abril para 1,55% em maio. O índice referente à Mão de Obra subiu 1,43% em maio, 

após variar 0,46%, em abril. 

No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, a taxa correspondente a Materiais 

e Equipamentos subiu 1,67% em maio, após uma variação de 1,35% em abril.  

Já em relação a mão de obra no setor, a taxa de variação subiu 1,43% em maio, 

após variar 0,46%, em abril. 

O acréscimo das variações foi presentem todo o país, com seis capitais 

apresentando tal acréscimo: Salvador, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre 
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e São Paulo. Apenas Belo Horizonte apresentou decréscimo em sua taxa de 

variação. 

 

Contas Externas  

Balança Comercial  

 

A Balança Comercial é emitida semanalmente pelo Ministério da Economia. Com 

a sua análise, é possível acompanhar as exportações e importações do país. Neste 

relatório, será abordado o resultado referente a terceira semana do mês de maio 

de 2022. Vale ressaltar que todas as variações relativas, em porcentagem, 

abordadas neste relatório, são em Média Diária (MD) contra igual período do ano 

anterior.  

 

Na terceira semana de maio deste ano, a Balança Comercial registrou um 

superávit de US$ 0,524 bilhões e corrente de comércio de US$ 11,545 bilhões, 

resultado de exportações no valor de US$ 6,035 bilhões e importações de US$ 

5,511 bilhões.  

 

Até agora no mês, as exportações somam US$ 20 bilhões e as importações, US$ 

16,887 bilhões, com saldo positivo de US$ 3,113 bilhões e corrente de comércio 

de US$ 36,887 bilhões.  
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Mensal US$ Milhões  

 

Já, no ano, as exportações somam US$ 121,439 bilhões e as importações, US$ 

98,141 bilhões, com saldo positivo de US$ 23,298 bilhões e corrente de comércio 

de US$ 219,58 bilhões. 

 

Ao comparar as médias até a terceira semana de maio deste ano, com a de maio 

do ano passado, as exportações tiveram um crescimento de 6,9%. Já, em relação 

às importações, no mesmo período, houve um aumento de 33,8%. Em relação a 

comparação da média diária da corrente de comércio, no mesmo período 

analisado, esta apresentou um crescimento de 17,7%.  

 

Em relação a exportação, apesar de queda em certos setores, o resultado levou a 

um aumento das exportações. O desempenho dos setores pela média diária foi: 

queda de US$ -3,78 milhões ( -1,0%) em Agropecuária; queda de US$ -22,12 

milhões ( -7,6%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 112,86 milhões 

(19,2%) em produtos da Indústria de Transformação.  
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Exportação por setor  

 

Já, em relação a importação, a combinação de seus resultados também levou a 

seu crescimento. Sendo, um crescimento de US$ 3,05 milhões (14,8%) em 

Agropecuária; crescimento de US$ 48,65 milhões (100,8%) em Indústria Extrativa 

e crescimento de US$ 234,43 milhões (30,7%) em produtos da Indústria de 

Transformação. 

 

 

Importações por setor  
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Câmbio 

Após alcançar o valor mínimo do ano no início do último mês (R$ 4,60), o dólar 

voltou a fortalecer em relação ao real, encostando na faixa dos R$ 5,0 reais, ainda 

que permaneça distante da máxima de R$ 5,71 registrada em janeiro. Dentre 

diversos motivos que fomentaram a alta volatilidade no câmbio em 2022 ressalta-

se as questões político-econômicas em curso, a instabilidade no cenário exterior 

pressionada pela guerra do leste europeu, alta inflação e estagnação econômica 

de alguns países.  

 

 

 
USD/BRL - Variação acumulada (em %) 

 

Dentre os fatores que pressionam o dólar positivamente no cenário externo 

evidencia-se o conflito europeu e a instabilidade econômica como um todo, 

favorecendo a entrada de capitais nos estados unidos como receptor distante do 

conflito e sólido economicamente, mas também a elevação da taxa de juros por 

parte do FED e as novas reuniões em que uma postura mais Hawkish foi 

defendida. Assim, o diferencial de juros que diminui em relação a taxa de juros 

americana e dos outros países acaba por tornar mais atrativos os investimentos 

no país americano, que reside na faixa de 0,75% a 1,00% a.a. 
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Índice DXY – Moeda americana vs outras economias 

 

Nessa comparação, o DXY, índice que mostra a força do dólar em relação às 

moedas de outras economias desenvolvidas, subiu fortemente. O movimento de 

valorização da moeda americana contra diversos países não foi observado no 

brasil devido a depreciação do real já elevada na última década, aliada a política 

monetária do banco central, de forte elevação da SELIC em um momento em que 

o brasil foi enxergado como uma boa alternativa de investimento em países em 

desenvolvimento (capital de risco). 

  

 

CRB Commodity Index  

 

Outro importante driver na relação entre o dólar e as outras moedas, sobretudo 

a relação USD/BRL, são as negociações de commodities no cenário internacional, 

uma vez que o Brasil configura como um dos maiores exportadores dessa classe 

de produtos. Por um lado, a atividade econômica da China em baixa reflete em 

um menor desenvolvimento dos preços uma vez que o país asiático é responsável 

por grande parte do consumo. A redução ocorre devido a manutenção da política 

de lockdowns para conter o avanço do covid-19, bem como a insuficiência de 
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estímulos para fortalecer a atividade econômica, contribuindo para o menor 

desenvolvimento das cotações de alguns produtos, como o Petróleo e o Minério 

de Ferro. 

 

 

Projeção Cambial USD/BRL – (BTG Pactual)  

 

O conjunto de forças na configuração do cenário cambial dificulta a previsão de 

um caminho claro, agravado pelo ano eleitoral ambíguo. Assim, as exportações, 

dívidas no exterior e investimentos internacionais no Brasil permanecerá 

extremamente sensível ao desempenho da moeda nos próximos meses. 

 

Inflação 

IPCA-15 

O IPCA-15 referente ao mês de maio foi divulgado pelo IBGE no dia 27/05/2022, 

apresentando alta de 0,59% em relação ao mês anterior. Tal aumento está 1,14 

p.p. abaixo do aumento de 1,73% observado em abril, representando volta da 

desaceleração do índice.  

 

A queda relativa observada para este mês foi a maior para o mês de maio desde 

2016, assim, o índice acumula alta de 4,93% nos últimos cinco meses, enquanto 

no acumulado de 12 meses, se mantém acima do patamar de 10%, atingindo 

12,20%. Assim, é possível consolidar  
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Período Taxa 

Maio/2022 0,59% 

Abril/2022 1,73% 

Maior/2021 0,44% 

Acumulado no ano 4,93% 

Acumulado em 12 meses 12,20% 

   

A análise da série histórica do indicador mostra que após o pico observado em 

abril, o índice retorna a um dos patamares mais baixos no período de doze meses.  

 

 

Gráfico 1: Variação Mensal do IPCA-15(%) 

 

Análise Desagregada 

 

A alta observada foi promovida pela variação positiva em oito dos nove grupos 

de produtos analisados. Dentre estes, o que causou maior impacto negativo foi 

Habitação (-3,85%), enquanto a maior alta se deu no grupo de Saúde e Cuidados 

Pessoais (2,19%). A queda do grupo de Habitação se deu principalmente pelo 

efeito do reajuste das tarifas de energia elétrica, que tiveram impacto negativo 

de 14,09% sobre os preços da energia. Já a alta do grupo de Saúde e Cuidados 

Pessoais foi influenciada pela alta de 5,24% nos preços dos produtos 

farmacêuticos 
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Gráfico 2: Variação Mensal por Grupo (%) 
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