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I – Contextualização: guerra e impactos econômicos 

O avanço e os desdobramentos da guerra na Ucrânia aumentam as incertezas no 

cenário econômico e geopolítico global, o que tende afetar a cotação internacional dos 

principais ativos financeiros, commodities e moedas. Importantes cadeias produtivas têm sido 

forte e negativamente impactadas, tanto pelas diversas sanções impostas à Rússia, quanto pelas 

respostas econômicas desse país. Devido a relevâncias dos dois países em importantes setores, 

especialmente energético e grãos, as cotações internacionais de commodities, como Petróleo 

(Gráfico 1), trigo, milho e índice de preços de fertilizantes, apresentaram expressivas alta. Com 

isso, verifica-se a tendência de nova pressão inflacionária em contexto global, bem com 

elevada tensão geopolítica envolvendo a Zona do Euro, EUA, Rússia e China. 

Gráfico 1 Evolução da cotação internacional do Petróleo - Brent (US$/Barril) 

 

Fonte e elaboração: Trading Economics. 

 

Diante deste cenário, a perspectiva é de um maior aperto monetário das principais 

economias, inclusive dos EUA, e de uma redução do potencial de crescimento econômico 

mundial. Ademais, importantes cadeias produtivas estão sofrendo com redução do 

fornecimento de matérias primas e insumos, como no caso dos fertilizantes, o que tem 

preocupado sobremaneira o setor agrícola do Brasil. Além disso, a depender dos 

desdobramentos da guerra e dos impactos econômicos, podem ocorrer alterações nas relações 

internacionais de curto a longo prazo, como, por exemplo, diversificação da alocação das reservas 

internacionais das principais economias, maior protecionismo produtivo e comercial, avanço na 
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transição de matriz energética dos países e crescimento do comércio internacional em outras moedas 

em detrimento ao dólar. 

 O Brasil está sendo impactado pelo contexto internacional, especialmente devido ao 

aumento da cotação internacional de commodities e por restrições do comércio exterior, 

como de fertilizantes. No caso das commodities, o impacto tende a ser positivo para a balança 

comercial, que é muito dependente da exportação de produtos básicos. Assim, elevação dos preços 

das commodities, combinado com a aumento da taxa básica de juros (Selic) e com o baixo risco de 

insolvência do país, são fatores que tendem a fomentar um expressivo influxo de divisas, mantendo 

a taxa de câmbio (R$/US$) em nível mais valorizado em relação ao do ano de 2021. 

Por outro lado, o repasse doméstico do aumento dos preços das commodities, 

especialmente nos combustíveis e gás de cozinha, são fatores que irão pressionar 

sobremaneira a inflação doméstica. No início de março a Petrobras anunciou reajuste nos 

preços, sendo 25% no diesel, 19% na gasolina e 16% no gás de botijão. Ressalte-se que esse 

reajuste nos preços ocorre após vários aumentos realizados ao longo dos últimos dois anos. 

Assim, o preço médio ao consumidor aumentou significativamente entre março de 2020 e 

março de 2022 (prévio ao reajuste supracitado), como no caso do diesel (+60%) e da Gasolina 

comum (+49%)  (Tabela 1).  

Tabela 1 Brasil: Aumento dos preços de combustíveis e gás 

PRODUTO UNIDADE 

Preço médio ao Consumidor Var. % 

mar/20 mar/21 mar/22 
Mar-20/ 
Mar-22 

GLP R$/13kg 69,94 83,16 102,51 47% 

GNV R$/m³ 3,195 3,262 4,685 47% 

Gasolina Comum R$/l 4,462 5,484 6,636 49% 

Óleo Diesel R$/l 3,574 4,252 5,728 60% 

Etanol Hidratado R$/l 3,196 4,038 4,629 45% 
Fonte: Agência Nacional Do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP / Elaboração: AC Lacerda Consultores.            

 

Os aumentos nos preços dos combustíveis impactam forte e negativamente os custos 

da economia e restringe ainda mais o poder de compra das famílias, especialmente em um 

país como o Brasil que é muito dependente do modal de transporte rodoviário. O aumento do 

custo logístico, será repassado, total ou parcial, para preço, pressionando a inflação geral e reduzindo 

a competitividade da produção doméstica, especialmente as oriundas de regiões mais afastadas de 

grandes centros comerciais e/ou de portos e aeroportos. Diante dessa situação o Governo e o 

Congresso Nacional têm discutido e adotado medidas visando a redução do impacto aos 
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consumidores, como, por exemplo, a definição de uma alíquota única de ICMS sobre combustíveis 

para todo país. 

Neste contexto, a perspectiva é de um aperto monetário ainda maior, com elevação da 

taxa Selic para cerca de 13% a.a. ao longo de 2022. Assim, em um cenário de incerteza 

internacional, com os desdobramentos da guerra, e nacional, com a realização de eleições 

gerais, uma política monetária ainda mais contracionista amplia a possibilidade de que a 

economia brasileira não apresente crescimento em 2022, podendo vir a registrar uma retração 

do PIB. 

 

II – Impactos setoriais 

PIB 

No quarto trimestre de 2021, o PIB registrou um avanço de 0,5% em relação ao trimestre 

anterior. De um lado, a Agropecuária (+5,8%), Serviços (+0,5%), Consumo das famílias (+0,7%), 

Consumo do governo (+0,8%), os Investimentos- Formação Bruta de Capital Fixo (+0,4%) e 

Importações (+0,5%) registraram crescimento. De outro lado, Industria (-1,2%) e Exportações (-2,4%) 

registraram retrações (Gráfico 2).  

Gráfico 2 Brasil: PIB do 4º trimestre de 2021 (Var. % real) 

 
Fonte: IBGE / Elaboração: AC Lacerda Consultores.           * Formação Bruta de Capital Fixo. 

 

No acumulado em 4 trimestres, o PIB teve um crescimento 4,6%. Ressalte-se o 

desempenho da Indústria (+4,5%), dos Serviços (+4,7%), do Consumo das famílias (+3,6%), das 

Exportações (+5,8%) e das Importações (+12,4%) que apresentaram resultado positivos. No caso 

dos Investimentos – FBCF (+17,2%), apesar do expressivo resultado apresentado, ressalte-se que a 
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base estatística ainda é muito baixa, de forma que o patamar atual ainda é inferior ao de 2014 (Gráfico 

1). Ademais, enquanto o setor da construção civil residencial apresentou um bom de desempenho 

ao longo de 2021, os investimentos em infraestrutura do Governo Federal estão no menor nível muito 

baixo, sendo assim insuficiente para a manutenção e recomposição da estrutura existente. 

No que se refere ao PIB da Indústria, enquanto as Indústrias Extrativas (-2,4%) e as 

Indústrias de transformação (-2,5%) registraram recuos, a Indústria da Construção (+1,5%) 

teve crescimento no trimestre. No acumulado em quatro trimestres, as Indústrias de 

Transformação e a de Construção apresentaram uma recuperação, crescendo 4,5% e 9,7%, 

respectivamente (Gráfico 3). 

Gráfico 3 Brasil: PIB da Indústria do 4º trimestre de 2021 (Var. % real) 

                          
Fonte: IBGE / Elaboração: ACLacerda Consultores. 

 

Para 2022, mantemos a perspectiva de que a economia não vai apresentar crescimento 

(0%), inclusive podendo registrar uma retração. Fatores como a guerra entre a Rússia e a 

Ucrânia e os seus desdobramentos internacionais, especialmente para os preços das 

commodities e volatilidade da taxa de câmbio (R$/US$), a pressão inflacionária, o aperto 

monetário e o mercado de trabalho deteriorado permanecem como determinantes. Não se 

descarta ainda efeitos potenciais da crise energética. Ademais, o ano de 2022 será marcado 

por uma elevada incerteza acerca das eleições presidenciais, o que tende a resultar em grande 

volatilidade na cotação de ativos financeiros e na taxa de câmbio (R$/US$). 

Mercado de trabalho 

A taxa de desocupação foi estimada em 11,1%, em relação à População Economicamente 

Ativa (PEA), no trimestre de outubro a dezembro de 2021, com uma queda de 3,0 pontos percentual 

em relação ao quarto trimestre de 2021.  
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Já a população fora da força de trabalho, que reflete uma visão mais ampla do mercado de 

trabalho, foi estimada em 37,5% das pessoas em idade de trabalhar, ou seja, aquelas que não 

estavam ocupadas nem desocupadas na semana de referência da pesquisa. Ou seja, o fato é 

que mais que um terço da força de trabalho brasileira está fora do mercado, não só de 

trabalho, mas também de consumo! 

De acordo com os dados do Caged, em janeiro de 2022 houve um saldo positivo de 155 

mil empregos formais. A Indústria (+51 mil), Construção (+37 mil), Agropecuária e pesca (+25 mil) 

e Serviços (+102 mil) registraram aumento de postos de trabalho. Já o Comércio (-60 mil) teve 

fechamento de postos de trabalho. No total acumulado em 12 meses, houve a criação de 2,6 

milhões empregos, sendo que os Serviços (+1.259 mil), Comércio (+582 mil), Construção (+239 

mil), Indústria (+437 mil) e Agropecuária e pesca (+131 mil) apresentaram resultados positivos.  

Assim, verifica-se uma gradual recuperação da geração de vagas de empregos formais no 

país. No entanto, ainda muito aquém dos níveis pré-crise. Ademais, os empregos que estão 

sendo gerados registram um baixo salário médio real de admissão. Enquanto em abril de 2021, 

o salário médio real era de R$ 2.007,85, em janeiro de 2022 foi de R$ 1.920,59 (Gráfico 4). 

Gráfico 4 Brasil: salário médio real de admissão 
 

 

* Dados sem ajustes. Sujeito a atualizações nos próximos meses. 
** Valores deflacionados pelo INPC. 
*** Não incluem valores menores que 0,3 salários mínimos e maiores que 150 salários mínimos, assim como 

vínculos da modalidade intermitente. 
Fonte e elaboração: Novo Caged - ME.   
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 Indústria e Comércio 

O indicador da produção industrial mensal de janeiro de 2022 registrou queda de 2,4% 

em relação ao mês anterior (IBGE), ficando abaixo do nível pré-pandemia. Os bens de consumo 

semi e não duráveis (-0,5%), os bens intermediários (-1,9%), os bens de consumo duráveis (-11,5%) 

e os bens de capital (-5,6%) registraram recuos na produção. No acumulado em 12 meses, a 

produção do setor industrial teve aumento de 3,1%, sendo que os bens de capital (+25,5%) 

tiveram a maior taxa de crescimento. 

O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui atividades de Veículos, 

motos, partes e peças e de Material de construção, apresentou queda de 0,3% em janeiro, em 

relação a dezembro. No acumulado em 12 meses, houve aumento de 4,6%. Esse crescimento 

registrado ocorreu sobre uma base de comparação muito baixa do nível de atividades, 

especialmente devido aos impactos da crise Covid-19, em 2020.  

A queda na renda das famílias, as pressões inflacionárias e o aumento das taxas de 

juros são fatores que vão reduzir o potencial de crescimento da demanda no comércio e dos 

serviços ao longo dos próximos meses. 

 

III – Pressão inflacionária e aperto monetário 

Inflação 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) geral, de fevereiro de 2022, 

apresentou alta de 1,01%. Dentre os subgrupos que integram a mensuração do IPCA, ainda 

referente a fevereiro, Alimentação no domicílio (+1,65%), Artigos de residência (+1,76%) e Educação 

(+5,61%) registraram significativos aumentos. No acumulado do ano, o IPCA geral registrou alta de 

1,56%. Já no acumulado em 12 meses, o índice geral teve variação de 10,54%, com destaque 

para as pressões inflacionárias de Alimentação no domicílio (+10,14%), Habitação (+14,61%), 

Artigos de residência (+14,37%) e Transportes (+18,26%). Ainda nessa base de análise, o Gás 

botijão (+27,63%), a Gasolina (+32,62%) e o Óleo diesel (+40,54%) tiverem significativas 

elevações (Tabela 2). 

A cerveja para consumo no domicílio registrou aumento nos preços de 0,93%, em 

fevereiro, de 1,36% no acumulado no ano e de 8,39% no acumulado em 12 meses. Já a cerveja 

para consumo fora do domicílio teve alta de 0,72% no mês, de 1,46% no acumulado do ano e 

de 5,97% no acumulado em 12 meses (Tabela 2). 
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Tabela 2 IPCA de Fevereiro de 2022 

Geral, grupo, subgrupo, item e 
subitem 

Variação % 

Mensal Acum. ano 
Acum. em 
12 meses 

Índice geral 1,01 1,56 10,54 

1.Alimentação e bebidas 1,28 2,41 9,12 

Alimentação no domicílio 1,65 3,12 10,14 

Cerveja 0,93 1,36 8,39 

Alimentação fora do domicílio 0,30 0,54 6,48 

Cerveja 0,72 1,46 5,97 

2.Habitação 0,54 0,70 14,61 

Gás de botijão -0,27 -0,99 27,63 

3.Artigos de residência 1,76 3,61 14,37 

4.Vestuário 0,88 1,96 12,13 

5.Transportes 0,46 0,35 18,26 

Gasolina -0,47 -1,60 32,62 

Etanol -5,04 -7,73 36,17 

Óleo diesel 1,65 4,07 40,54 

6.Saúde e cuidados pessoais 0,47 0,84 3,59 

7.Despesas pessoais 0,64 1,43 5,63 

8.Educação 5,61 5,87 6,08 

9.Comunicação 0,29 1,34 2,85 
                   Fonte: IBGE / Elaboração: AC Lacerda Consultores. 
 

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

acumulado do ano, a elevação foi de 3,68% e, no acumulado em 12 meses, o aumento foi de 

16,12%. 

Aperto monetário 

Na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será nos dias 15 e 

16 de março, a perspectiva é de sequência ao ciclo de elevação dos juros. Atualmente, a taxa 

Selic está em 10,75% a.a. e a expectativa é de um aumento de 1 ponto percentual nessa 

reunião, para 11,75% a.a.. Dentre os principais fatores do cenário que devem embasar o aumento 

da Selic, ressalte-se: i) impactos econômicos da guerra entre Rússia e Ucrânia; ii) aumento das 

cotações internacionais de commodities, especialmente do petróleo e grãos, e os seus impactos para 

os preços domésticos; iii) possibilidade de aperto monetário mais célere nos EUA; iv) pressões 

inflacionárias ao consumidor seguem fortes, especialmente  devido ao repasse de pressões de custo 

e da inércia inflacionária; e v) objetivo de atingir os limites estabelecidos na meta de inflação para 

2022, definida em 3,5%, com banda de 1,5 p.p., podendo variar entre 2% e 5%. Ao longo do ano, a 

intensidade da manutenção do aperto monetário dependerá do desempenho da inflação. 
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IV – Quadro resumo dos indicadores e prognósticos 

 
 

         

 Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(p) 

 

 Nível de atividades  

 PIB (var. % real) -3,5 -3,3 1,3 1,8 1,2 -3,9 4,6 0,0  

 Taxa de desemprego               
(em dez., em %) 

9,0 12,0 11,8 11,6 11,0 13,9 11,1 10,5  

 Inflação  

 IPCA  (var. % a.a.) 10,7 6,3 2,9 3,8 4,3 4,5 10,1 7,5  

 Taxa básica de juros – Selic  

 Juros nominais  (% em dez.) 14,25 13,75 7,0 6,5 4,50 2,0 9,25 13,0  

 Juros reais (% em dez.) 
/IPCA (%) 

3,2 7,0 4,0 2,6 0,2 -2,5 -0,8 5,1  

 Contas Públicas  

 Resultado Primário          
(em % PIB) 

-1,9 -2,5 -1,7 -1,6 -0,9 -9,5 0,7 -1,1  

 Resultado Nominal            
(em % do PIB) 

-10,2 -9,0 -7,8 -7,1 -5,9 -13,7 -4,4 -8,0  

 Dívida Bruta do Governo 
Geral (em % do PIB, em dez.) 

65 70 74 77 76 89 80 85  

 Setor Externo  

 Taxa de câmbio         
(R$/US$, em dez.) 

3,90 3,26 3,31 3,87 4,03 5,20 5,58 5,35  

 Saldo da Balança Comercial  
(US$ bilhões, a.a.) 

20 48 67 59 47 51 61 65  

 Saldo Transações Correntes  
(US$ Bilhões, a.a.) 

-54 -24 -15 -42 -52 -13 -28 -19  

 Investimento Direto no País    
(US$ bilhões, a.a.) 

75 78 70 88 76 34 46 60  

 Reservas Internacionais           
(US$ bilhões, em dez) 

356 365 374 375 357 356 362 360  

  
 

        
Fonte: BCB; IBGE; FGV; MDIC / Elaboração, estimativas (e) e prognósticos (p) dos autores.   

 

Elaborado por Antonio Corrêa de Lacerda e André Paiva Ramos, com 
informações disponíveis até 11/03/2022.  
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Summary indicators and forecasts 

           

 Indicators 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 (f)  

 Activity level  

 GDP (var. % real) -3.5 -3.3 1.3 1.8 1.2 -3.9 4.6 0.0  

 Unemployment rate               
(in dec., %) 

9.0 12.0 11.8 11.6 11.0 13.9 11.1 10.5  

 Inflation  

 IPCA – Consumer Price 
Index (var. %, per year) 

10.7 6.3 2.9 3.8 4.3 4.5 10.1 7.5  

 Basic interest rate – Selic  

 Nominal interest rate 
 (% in dec.) 

14.25 13.75 7.0 6.5 4.5 2.0 9.25 13.0  

 Real interest rate 
 (% in dec.) /IPCA (%) 

3.2 7.0 4.0 2.6 0.2 -2.5 -0.8 5.1  

 Public accounts  

 Primary result 
(in % GDP) 

-1.9 -2.5 -1.7 -1.6 -0.9 -9.5 0.7 -1.1  

 Nominal result 
(in % GDP) 

-10.2 -9.0 -7.8 -7.1 -5.9 -13.7 -4.4 -8.0  

 Public gross debt (in % 
GDP, in dec.) 

65 70 74 77 76        89 80 85  

 External sector   

 Exchange rate 
(R$/US$, in dec.) 

3.90 3.26 3.31 3.87 4.03 5.20 5.58 5.35  

 Trade Balance 
(US$ billion, per year) 

20 48 67 59 47 51 61 65  

 Current account balance  
(US$ billion, per year) 

-54 -24 -15 -42 -52 -13 -28 -19  

 Direct investment inflows 
(US$ billion, per year) 

75 78 70 88 76 34 46 60  

 International reserves           
(US$ billion, in dec.) 

356 365 374 375 357 356 362 360  

  
 

        
Source: BCB; IBGE; FGV; MDIC / Elaboration, preliminary (p) and forecast (f) by the authors.   

 

Elaboration by Antonio Corrêa de Lacerda and André Paiva Ramos, with 
information available until 03/11/2022.  

    www.aclacerda.com 


