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Resumo - Economia brasileira segue surpreendendo positivamente, apesar de incertezas

Diante  da  forte  recuperação  do  mercado  de  trabalho  e  dos  estímulos  fiscais  em  curso,  revisamos  as  projeções  para  o
crescimento  do  PIB  para  2022,  de  2,1% para  3,0% e  para  2023,  de  0,3% para  0,9%.  No  entanto,  as  incertezas  aumentaram
devido à falta de clareza sobre o novo arcabouço fiscal a ser seguido pelo vencedor das eleições de outubro e os sinais recentes de
desaceleração da economia  global.  Ademais,  a  perspectiva  de  forte  expansão do consumo das famílias  nos  próximos trimestres
pode trazer  pressões adicionais  sobre a inflação no próximo ano,  reduzindo o potencial  de crescimento da economia.  Em suma,
existem fatores potencialmente negativos no horizonte,  mas as informações mais recentes sinalizam uma atividade mais forte do
que imaginávamos anteriormente.

Nossas  estimativas  para  o  IPCA  de  2022  e  2023  foram  revisadas  para  baixo.  Ao  longo  do  último  mês,  revisamos  nossa
estimativa para o IPCA de 2022 de 6,7% para 5,9% devido à redução em nossa expectativa para o preço do petróleo, ao aumento
em nossa hipótese de repasse dos cortes recentes de impostos e ao ajuste baixista em nossa projeção para a inflação de alimentos.
Nossa projeção para 2023 também foi revisada, de 5,4% para 5,1%, devido à manutenção no próximo ano dos cortes de impostos
federais sobre combustíveis. No entanto, o impacto dessa prorrogação foi parcialmente compensado por revisão altista em nossa
projeção para a inflação de preços livres devido a aumento significativo em nossa estimativa para o crescimento do PIB em 2022 e
2023.

Contas externas seguem favoráveis. O investimento direto no País (IDP) alcançará US$75bilhões em 2022, mais do que o dobro
do déficit em transações correntes projetado para o ano, de US$35bilhões (1,9% do PIB). Destaca-se ainda que a entrada líquida de
dólares  para  o  País  de  janeiro  a  agosto  deste  ano  (US$21bilhões)  é  a  segunda  maior  da  última  década,  mesmo  diante  de  um
cenário de forte aversão ao risco nos mercados. Mantemos nossa projeção de taxa de câmbio de R$5,20/US$ no fim deste ano e de
R$4,90/US$ no fim do próximo ano. A apreciação do câmbio no próximo ano depende da implementação de uma nova regra crível
de ajuste fiscal.

Política fiscal. Revisamos nossa expectativa para o superávit do setor público em 2022 de R$95 bilhões para R$127 bilhões (1,3%
do  PIB).  Incorporando  uma  devolução  maior  de  recursos  do  BNDES,  passamos  a  projetar  a  dívida  bruta  ao  final  deste  ano  em
75,9% do PIB. Com um ponto de partida melhor, um conjunto crível de medidas que preserve os ganhos recentes de arrecadação, e
mantenha os gastos controlados, poderá levar a uma descompressão relevante do risco fiscal.

O  Copom  sinalizou  em  agosto  uma  estratégia  de  juros  parados  por  período  prolongado.  De  fato,  a  taxa  de  juros  já  se
encontra  em  nível  indubitavelmente  contracionista.  Projeções  de  inflação  para  2022,  que  chegaram  a  apontar  para  o  risco  de
encerramento do IPCA em 10% este ano, agora começam a convergir para patamar próximo de 6% (ou menos). As expectativas
também recuaram para 2023. Além disso, a despeito de núcleos e inflação de serviços ainda elevada, o cenário tem melhorado para
a inflação de bens industrializados em particular diante dos sinais de normalização nas cadeias globais de valor e recuo de preço de
commodities.  Porém,  e  de  forma mais  importante,  continuamos antecipando que um cenário  de  cortes  da  taxa  Selic  segue bem
distante.
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Tabela 1: Histórico das mudanças nas projeções em relação ao último relatório mensal

2022 2023
PIB Real*
(% a/a)

IPCA*
(% a/a)

Taxa Selic
(% p.a.)

Câmbio
(R$/US$)

Res.
Primário
(% PIB)

PIB Real
(% a/a)

IPCA*
(% a/a)

Taxa Selic
(% p.a.)

Câmbio
(R$/US$)

Res.
Primário
(% PIB)

Anterior 2.10 6.70 13.75 5.20 0.97 0.30 5.40 11.00 4.90 -0.49
Atual 3.00 5.90 13.75 5.20 1.30 0.90 5.10 11.00 4.90 -0.42

*As projeções do IPCA 2022, IPCA 2023 e PIB 2022 foram revisadas ao longo do mês. 
Fonte: BTG Pactual

Sumário Executivo

A  recente  divulgação  do  PIB  do  2º  tri  no  Brasil  trouxe  um  crescimento  de  1,2%  ante  o  trimestre  anterior,  sinalizando  para  um
crescimento neste ano muito maior do que o esperado pela grande maioria dos economistas, nós inclusive, no início do ano.

Vale  destacar  que  este  deveria  ser  um  ano  de  baixo  crescimento  em  virtude  da  magnitude  e  da  duração  do  aperto  da  política
monetária, iniciado em março de 2021. No entanto, a forte recuperação do mercado de trabalho e do setor de serviços, aliado aos
estímulos  fiscais  recentes  ,  apontam para  um crescimento  do  PIB,  em 2022,  de  3%,  apesar  dos  juros  altos.  Adicionalmente,  os
cortes de impostos federais nos combustíveis, a redução do ICMS nas tarifas de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações
e a redução no preço da gasolina e do diesel pela Petrobras vai nos levar a uma inflação de 5,9% este ano, ante um número perto
de 10% que estimávamos há alguns meses.

O crescimento mais  forte  deste ano está também trazendo boas notícias para as contas fiscais.  Apesar  da redução de impostos
federais, da redução do ICMS e da expansão do gasto público com aumento do Auxílio Brasil, revisamos mais uma vez o superávit
primário esperado para o setor público consolidado neste ano de R$ 95 bilhões (0,9% do PIB) para R$ 127 bilhões (1,3% do PIB).
Nas nossas projeções atuais,  esperamos terminar  o ano com a dívida pública bruta em 75,9% do PIB,  apenas 1,4 ponto do PIB
acima do nível pré pandemia.

No auge da expansão do gasto  fiscal,  em 2020,  para  combater  os  efeitos  econômicos  e  sociais  da  Covid-19,  tivemos um déficit
primário do setor público de R$ 700 bilhões (10% do PIB) e o consenso do mercado era o de que terminaríamos 2022 com a dívida
pública  bruta  acima de 90% do PIB.  Não é  mais  o  caso.  Apesar  das mudanças no teto  de gastos  em 2021 e  2022,  que abriam
espaço para o crescimento da despesa primária nesses dois anos, os dados de curto prazo melhoraram.

Não menos importante, o fluxo de ingresso de dólares no Brasil continua forte, apesar da grande volatilidade da taxa de câmbio. O
fluxo cambial no ano acumulou um saldo positivo de US$ 21 bilhões até agosto, fluxo este que foi puxado pelo segmento comercial.
Estamos em um segundo ano de saldo elevado da balança comercial que estimamos ficar perto de US$ 60 bilhões. Uma outra boa
notícia tem sido a forte entrada de recursos para Investimento Direto Externo, o que nos levou a revisar o saldo esperado do ano de
US$ 60 para US$ 75 bilhões (4,0% do PIB), um número que é mais do que o dobro do déficit em conta corrente esperado.

Em resumo, os indicadores econômicos para o Brasil neste ano são muito melhores do que o esperado há poucos meses, apesar de
um cenário externo mais adverso com inflação alta na América Latina, EUA e Europa, que foi agravado pela invasão da Ucrânia pela
Rússia.  Uma das consequências econômicas mais graves desta guerra para os países não diretamente envolvidos no conflito foi o
forte aumento no preço do barril de petróleo e no preço do gás, o que exigiu uma forte expansão fiscal em programas de subsídios
ao preço da energia e programas de transferência de renda para famílias de baixa renda.

Em 2023, o cenário econômico no Brasil e no resto do mundo será mais desafiador. No Brasil, esperamos uma forte desaceleração
do  crescimento  econômico  para  0,9%,  em  decorrência  do  efeito  da  política  monetária  contracionista.  Esse  baixo  crescimento
esperado será efeito da política monetária e não uma desaceleração cíclica da economia brasileira. Assim, o ideal do ponto de vista
de  política  econômica  seria  que,  no  próximo  ano,  a  política  fiscal  fosse  neutra  ou  contracionista,  ou  seja,  que  não  houvesse
expansão fiscal em 2023.
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Em um cenário externo de juros maiores e de crescimento menor é cada vez mais importante a definição da nova regra fiscal. O
Brasil precisa gerar um superavit primário acima de 2% do PIB para estabilizar sua dívida pública (% do PIB) e, assim, a definição da
nova regra fiscal com aumento permanente do superávit primário são importantes para reduzir a incerteza do crescimento da dívida
e as taxas de juros longas, essenciais para uma expansão sustentada e necessária da economia brasileira.

Mansueto Almeida
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Internacional - Inflação e Emprego Persistentes Exigem Maior Aperto Monetário

Pedro Elias ● pedro.elias@btgpactual.com ● +55 11 3383 9671 

No cenário internacional, o mês foi marcado por discursos duros de banqueiros centrais, reforçando o comprometimento
com o combate à inflação.  O aumento de preços piorou nos EUA, com o núcleo da inflação atingindo 0,6% m/m em agosto,  o
dobro do valor esperado pelos mercados.  Adicionalmente, a crise energética na Europa se agravou ainda mais com a interrupção
total  em  setembro  do  gás  natural  russo  enviado  pelo  Nord  Stream  I  para  a  Alemanha,  levando  a  novos  aumentos  no  preço  da
energia.

Nos  EUA,  dados  de  atividade  e  do  mercado  de  trabalho  vêm  consistentemente  apresentando  resultados  fortes,
contrariando cada vez mais a perspectiva de desaceleração gradual da economia americana. O último relatório de nonfarm-
payroll  apresentou  outro  mês  de  geração  de  emprego  elevada  (315  mil),  com  aumento  na  taxa  de  desemprego  provocado  pela
maior taxa de participação. No entanto,  o relatório JOLTs voltou a reportar  aumento no número de vagas abertas,  o que levou a
razão entre o número de pessoas desempregadas para cada vaga aberta a 1.98. Contribuindo ainda mais para a expectativa de
sobreaquecimento  no  mercado  de  trabalho,  as  categorias  de  emprego  dos  índices  ISM  do  setor  de  serviços  e  de  manufatura
voltaram para o território de expansão (> 50) no mês de agosto. Do lado positivo, a categoria de preços do indicador de ambos os
setores apresentou, novamente, queda.

As  últimas  duas  divulgações  do  CPI  americano  apresentaram  arrefecimento  no  headline  causado  principalmente  pela  queda  no
preço dos combustíveis. Contudo, como já destacado acima, a surpresa altista no núcleo de agosto reforça a expectativa de maior
persistência  inflacionaria  ao longo dos próximos meses,  especialmente  para  a  categoria  de serviços.  O mercado de trabalho e  a
categoria  de  moradia  devem  manter  a  inflação  acima  da  meta  ao  longo  dos  próximos  trimestres,  mesmo  em  um  cenário  de
dissipação de choques exógenos, dificultando a transição para um ritmo mais lento de aperto monetário.

Neste cenário, e levando em conta o destaque que membros do FOMC vêm dando ao combate à inflação, passamos a projetar um
cenário de aperto de juros mais rápido, e com taxa terminal mais elevada. Seguimos esperando alta de 75 pontos-base (p.b.) em
setembro, mas agora seguida de aumentos de 75 p.b. em novembro, 50 p.b. em dezembro e 25 p.b. em fevereiro, levando o Fed
Funds Rate ao range terminal de 4,50% a 4,75%, ainda sem cortes ao longo de 2023.

Com  a  interrupção  total  do  fluxo  de  gás  natural  enviado  pelo  gasoduto  Nord  Stream  I,  o  cenário  se  tornou  ainda  mais
desafiador para a Europa. Sendo assim, países membros vêm anunciando pacotes fiscais e políticas públicas para aliviar o efeito
do aumento do preço de energia, mas o impacto da escassez e do racionamento de energia ainda deve ser severo para a inflação e
atividade. A alta histórica de 75 pontos-base na última reunião do Banco Central Europeu coloca a região em trajetória acelerada de
aperto monetário, e compromete ainda mais a atividade à frente. Dessa forma, vemos grande probabilidade de recessão na Europa
ainda em 2022, mesmo com a expectativa de inflação elevada.

Na China,  o número de novos casos de covid-19 permanece muito acima dos níveis vistos após a recuperação da onda
inicial  da  variante  Ômicron.  Autoridades  locais  vêm  aumentando  restrições  para  conter  o  vírus,  com  controles  de  viagens
reforçados, e confinamentos generalizados que atingiram neste mês 20% da população, ou 300 milhões de habitantes.  Dito isso,
mesmo com a aproximação da data do Congresso do Partido Comunista Chines – marcado para o dia 16 de outubro – vemos pouca
chance de um relaxamento expressivo na política de covid-zero.

Agravando  ainda  mais  os  gargalos  nas  cadeias  globais  de  produção  e  a  perspectiva  negativa  de  crescimento  da  China,
temperaturas  recordes  levaram  a  secas  na  região  sul  do  país,  restringindo  a  capacidade  de  geração  de  energia  de  plantas
hidrelétricas. Fábricas foram forçadas a diminuir suas atividades, ou parar por completo a produção, diante da escassez energética.
Levando  em  consideração  as  medidas  tímidas  de  estímulo  econômico  anunciadas  gradativamente  ao  longo  dos  últimos  meses,
projetamos agora um crescimento do PIB um pouco abaixo de 3,0% a/a para o ano de 2022.
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Gráfico 1: EUA - Índice de Preços PCE Gráfico 2: EUA - Análise da Taxa de Juros

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual Fonte: Bloomberg e BTG Pactual

Atividade Econômica - Expansão fiscal e mercado de trabalho aquecido impulsionam o consumo

Bruno Martins ● bruno.martins@btgpactual.com ● +55 21 3262 4414

Revisão para cima do crescimento em 2022 e 2023.   Além da divulgação do crescimento do PIB no 2º  tri  acima do esperado
(+1,2%  t/t  contra  nossa  expectativa  de  +1,0%  t/t)  e  da  forte  expansão  fiscal  já  anunciada  para  o  segundo  semestre  do  ano,  a
continuidade da recuperação do mercado de trabalho no início do 3º tri reforçou o ambiente favorável para a atividade econômica,
nos levando a revisar consideravelmente o crescimento do PIB para 2022 (de 2,1% para 3,0%) e para 2023 (de 0,3% para 0,9%).

Todos os indicadores de confiança divulgados no 3º tri apresentaram crescimento em relação à média do 2º tri, com destaque para a
confiança  dos  consumidores  e  dos  setores  mais  atrelados  ao  consumo  das  famílias  (serviços  e  comércio).  Na  contramão  do
consumo,  os  setores  mais  atrelados  aos  investimentos  (construção  e  indústria)  mostraram  sinais  mistos,  com  melhora  nas
condições  atuais,  mas  piora  nas  expectativas,  ligando  um  alerta  sobre  o  comportamento  do  emprego  e  dos  investimentos  nos
próximos trimestres. Vale destacar que o carrego estatístico para o crescimento do PIB já se encontra em 2,6% para 2022 e 0,3%
para 2023.

Mercado de trabalho: rendimento real defasado. Após uma sequência de resultados expressivos no primeiro semestre do ano, a
taxa de desemprego continuou a sua trajetória de queda e fechou o mês de julho em 9,1%, atingindo o menor valor para o período
desde 2015. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego se encontra em 8,8%. O número de desocupados teve queda de 231 mil
em julho e atingiu 9,8 milhões de pessoas, 2,7 milhões a menos do que antes da pandemia (fevereiro de 2020).

Importante destacar que, apesar da forte expansão da massa salarial efetiva real, já superior ao período pré-pandemia, o rendimento
médio  efetivo  real  continua  5,0%  abaixo  do  observado  no  4º  tri  de  2019,  enquanto  o  PIB  já  se  encontra  3%  acima.  Assim,
esperamos desaceleração na geração de emprego, mas uma forte recuperação nos rendimentos reais devido ao aquecimento do
mercado de trabalho e da queda esperada para a inflação acumulada em 12 meses.

Forte  crescimento  do  consumo.  A  forte  recuperação  do  mercado  de  trabalho  já  seria  um motivo  suficiente  para  impulsionar  o
consumo das famílias nos próximos trimestres.  Apenas o carrego estatístico para o crescimento da massa salarial  efetiva real  se
situa em 4,6% para 2022 e 2,9% para 2023 (a.s.). Além disso, o consumo das famílias ganha um impulso adicional com as recentes
medidas de estímulo fiscal anunciadas pelo governo, na ordem de 1,1% e 1,8% do PIB para 2022 e 2023, respectivamente.
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Investimento resiliente, mas com perspectiva de queda. A formação bruta de capital fixo vem surpreendendo desde o início do
ciclo  de  aperto  monetário  implementado  pelo  Banco  Central  no  segundo  trimestre  de  2021.  No  2º  tri  de  2022,  os  investimentos
cresceram 4,8% contra o 1º tri de 2022, apesar da queda do investimento público. Cabe destacar que a taxa de juros real ex-ante
caiu  de  um  valor  próximo  de  8%  no  final  de  2015  para  um  valor  negativo  no  final  de  2020.  Assim,  o  atraso  na  resposta  dos
investimentos ao forte aperto monetário em vigor pode estar associado ao tamanho do último ciclo de relaxamento monetário, além
de questões estruturais importantes, como a melhoria nos marcos regulatórios e a retomada da agenda de concessões desde 2016.
Neste sentido, entendemos que a taxa de investimento pode continuar surpreendendo no curto prazo, mas os efeitos do aumento
das taxas de juros devem aparecer com mais intensidade nos próximos trimestres, principalmente no setor de construção. 

Visão setorial. Apesar do alto custo de insumos e matérias-primas, a indústria apresentou um segundo trimestre bastante positivo,
com crescimento de 2,2% t/t (a.s.). O carrego estatístico para 2022 já se encontra 1,3% (a.s.). Ademais, o indicador da PIM de julho
mostrou crescimento de 0,8% m/m (a.s.), após queda pontual de 0,4% m/m (a.s.) em junho. Vale destacar que o índice de confiança
da  indústria  da  FGV  subiu  em  agosto,  embora  puxado  principalmente  pela  confiança  na  situação  atual.  Apesar  do  aperto  das
condições financeiras, o setor vem mostrando resiliência e deve se beneficiar da melhora no mercado de trabalho e da expansão
fiscal em curso, que elevará a demanda por consumo das famílias.

Já o setor de serviços fechou o 2º tri com crescimento de 1,3% t/t (a.s.) e apresenta carrego estatístico de 3,4% para 2022, enquanto
o comércio mostrou crescimento de 1,7% t/t (a.s.) e carrego de 1,3% para 2022. Nos últimos trimestres, o setor vem se beneficiando
da forte recuperação do mercado de trabalho e da reabertura gradual da economia. Para os próximos meses, além da recuperação
esperada  no  rendimento  médio  real  da  população  ocupada,  espera-se  um  impulso  adicional  com  as  medidas  de  estímulo  fiscal
anunciadas pelo governo.

Melhora na perspectiva para o endividamento das famílias. O saldo das operações de crédito do setor bancário (em termos reais
e com ajuste sazonal) subiu 5,4% a/a em junho de 2022, com forte expansão do crédito livre (+9,2% a/a) e estabilidade do crédito
direcionado  (-0,0%  a/a).  Para  as  empresas,  houve  ligeiro  aumento  de  1,0%  a/a  do  crédito  total,  com  a  queda  de  7,3%  a/a  nas
operações direcionadas sendo mais do que compensadas com o crescimento de 6,0% a/a no crédito livre. Já o saldo de crédito para
os indivíduos apresentou forte crescimento real de 8,6% a/a, com crescimento de 12,0% a/a no crédito livre e 4,5% a/a no crédito
direcionado.  Com  a  elevação  da  inflação  e  das  taxas  de  juros,  o  comprometimento  da  renda  das  famílias  aumentou
consideravelmente nos últimos trimestres, mas já mostra sinais de estabilização (embora, em um patamar elevado). A razão entre
saldo de crédito e massa salarial já sinaliza recuo no nível de endividamento na ponta, reduzindo, por ora, os riscos relacionados ao
excesso de endividamento.

Incerteza aumenta,  principalmente para 2023.  Diante da forte recuperação do mercado de trabalho e dos estímulos fiscais em
curso,  revisamos  a  projeção  para  o  crescimento  do  PIB  em 2023,  de  0,3% para  0,9%,  porém os  riscos  aumentaram.  A  falta  de
clareza sobre o novo arcabouço fiscal  a ser seguido pelo vencedor das eleições de outubro dificulta a projeção para a economia
brasileira  em  2023.  Além  disso,  o  cenário  internacional  cada  vez  mais  incerto  e  as  evidências  recentes  de  desaceleração  da
economia global são fatores potencialmente negativos para a economia brasileira no próximo ano. Ademais, a perspectiva de forte
expansão  do  consumo  das  famílias  pode  trazer  pressões  adicionais  sobre  a  inflação  no  próximo  ano,  reduzindo  o  potencial  de
crescimento  da  economia.  Em suma,  existem fatores  potencialmente  negativos  no  horizonte,  mas  as  informações  mais  recentes
sinalizam uma atividade mais forte do que imaginávamos anteriormente.
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Gráfico 3: Taxa de desemprego e população ocupada
(a.s.)

Gráfico 4: Rendimento médio e massa salarial efetivo
(ajuste sazonal)

Fonte: IBGE e BTG Pactual. Médias trimestrais. Fonte: IBGE e BTG Pactual. Médias trimestrais.

Gráfico 5: Ciclo de Juros e Investimento

Fonte: IBGE e BTG Pactual
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Inflação - Inflação foi revisada para baixo, mas o cenário segue incerto.

Bruno Balassiano ● bruno.balassiano@btgpactual.com ● +55 21 3262 9637

A  inflação  acelerou  ao  longo  do  último  mês,  mas  segue  em  terreno  deflacionário.  O  IPCA  de  agosto  registrou  queda  de
-0,36%  m/m,  o  segundo  mês  consecutivo  de  deflação.  O  corte  de  impostos  sobre  combustíveis,  energia  elétrica  e  serviços  de
comunicação,  além  de  sazonalidade  favorável  e  reduções  sucessivas  no  preço  da  gasolina  praticado  pela  Petrobras,  seguem
resultando em pressões deflacionárias de curto prazo e a expectativa é de que a inflação siga em terreno negativo em setembro. A
composição  da  inflação  seguiu  a  sua  tendência  recente:  a  inflação  de  serviços  segue  elevada,  mas  sem  acelerar  na  margem,
enquanto  a  de  bens  duráveis  continua  bem-comportada.  A  média  dos  núcleos  de  inflação  voltou  a  acelerar,  em  parte  devido  à
dissipação parcial do impacto de cortes de impostos, mas segue bem abaixo da média registrada no 1º semestre do ano. À frente, o
cenário segue desafiador. Por um lado, um arrefecimento mais acentuado que o esperado da atividade global resultaria em queda
adicional  em  preços  de  commodities  e  poderia  potencialmente  acelerar  a  normalização  de  cadeias  de  produção.  Por  outro,
indicadores de atividade econômica doméstica – em particular, o mercado de trabalho – seguem surpreendendo positivamente, nos
levando a revisar para cima nossa expectativa de crescimento do PIB em 2022 e 2023. Finalmente, o cenário político/fiscal segue
como fonte de incerteza, implicando em assimetria altista para o balanço de riscos.

A resiliência da atividade econômica representa desafio para o cenário de inflação. Como temos discutido em nossos últimos
relatórios, a forte recuperação econômica pós-Covid segue ultrapassando expectativas, com as últimas leituras de PIB e mercado de
trabalho  reforçando  a  tendência.  A  melhora  de  cenário  nos  levou  a  revisar  significativamente  para  cima  nossa  expectativa  de
crescimento do PIB para 2022 e 2023 (ver seção de atividade econômica), com o hiato caminhando para terreno positivo até o fim
de  2022.  Adicionalmente,  esperamos  que  o  crescimento  na  margem  seja  puxado  por  consumo  das  famílias,  impulsionado  pelo
aquecimento do mercado de trabalho e recuperação dos salários reais, além do aumento aparentemente permanente no valor do
Auxílio Brasil. As consequências para a dinâmica inflacionária são claras: demanda doméstica aquecida e aumento nos custos de
mão de obra irão impedir a inflação de convergir para o centro da meta no horizonte relevante de política monetária. A melhora no
quadro de atividade, com expectativa de hiato positivo ao longo de 2023, nos levou a revisar para cima nossa expectativa para a
inflação de preços livres, com destaque para o segmento de serviços, que deverá seguir altamente pressionado ao longo do próximo
ano.

O cenário político/fiscal segue como fonte de incerteza. As perspectivas para política fiscal impõem desafios e incertezas para o
cenário  de  inflação  em  duas  frentes:  discussões  de  curto/médio  prazo  sobre  impacto  inflacionário  de  medidas  tributárias  e
sustentabilidade  de  longo  prazo  do  arcabouço  fiscal.  Primeiro,  restam  dúvidas  quanto  à  implementação,  repasse  e  duração  dos
cortes de tributos recentes: essas medidas fiscais já resultaram em impacto de cerca de -250pb no IPCA (de um máximo estimado
em -320pb),  mas o  repasse do corte  de ICMS sobre  telecomunicações até  o  momento  foi  mínimo e  diversos  estados ainda não
implementaram  a  retirada  de  encargos  e  tarifas  de  transmissão  e  distribuição  da  base  do  ICMS  de  energia  elétrica.  Devido  ao
elevado  impacto  da  LC194  nas  finanças  dos  entes  subnacionais,  discussões  entre  estados  e  União  seguem  em  andamento  no
âmbito de uma comissão especial do STF, mas o contorno de eventual acordo final (incluindo a possibilidade de reversão de algum
ponto  da  LC194  ou  quem  irá  arcar  com  o  custo  das  medidas)  segue  indefinido.  Segundo,  cortes  de  impostos  federais  sobre
combustíveis,  incialmente previstos para durar até o fim de 2022, foram mantidos no PLOA enviado pelo governo ao Congresso,
com impacto de -69pb em nossa projeção para o IPCA de 2023. Não está claro como ou quando esse corte será revertido – por
hora, nossa expectativa é 2024. Finalmente, o maior desafio para o cenário de inflação de longo prazo segue sendo a credibilidade e
sustentabilidade do arcabouço fiscal, contrário ao conjunto de propostas expansionistas aventadas durante a corrida presidencial, e
que terá que ser discutido passadas as eleições.

Desde nosso último relatório, revisamos o IPCA de 2022 e 2023 de 6,7% para 5,9% e de 5,4% para 5,1% respectivamente. A
revisão para 2022, feita ao longo das últimas semanas, foi puxada por três fatores: (1) aumentamos nossa hipótese de repasse das
desonerações de combustíveis (coletas de preços indicam que o repasse se aproxima de 100%) e serviços de comunicação (devido
ao noticiário recente indicando a intenção das operadoras de reduzir tarifas); (2)reduzimos nossa premissa de petróleo para o fim do
ano,  incluindo  um corte  adicional  pela  Petrobras  além dos  que  já  foram implementados;  e  (3)  reduzimos  nossa  expectativa  para
alimentação no domicílio. Vale destacar que projeção para 2022 já foi revisada em cerca de -350pb desde o pico de 9,4% em junho.
Vemos  assimetria  baixista  para  o  balanço  de  riscos  de  2022,  devido  principalmente  à  perspectiva  mais  favorável  para  os
componentes voláteis da inflação.
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Quanto  a  2023,  revisamos  para  cima  nossa  expectativa  para  a  inflação  de  preços  livres  –  principalmente  serviços  –  devido  à
melhora  no  cenário  de  atividade  econômica.  Mas  a  revisão  foi  mais  que  compensada  pelo  impacto  da  manutenção  do  corte  de
impostos  federais  sobre  combustíveis,  de  -69pb.  Assim,  nossa expectativa  para  a  inflação cheia  foi  reduzida,  mas a  composição
esperada  se  tornou  menos  favorável.  Finalmente,  ressaltamos  que  um  cenário  mais  adverso  para  atividade  econômica  global
ajudaria  a  reduzir  pressões  inflacionárias  ao  longo  de  2023,  principalmente  através  do  segmento  de  bens  comerciáveis,  mas  o
cenário  de longo prazo e a  eventual  convergência  da inflação para o  centro  da meta dependerá da implementação de um plano
crível de consolidação fiscal, um debate que se tornará mais acalorado com o fim das eleições.

Gráfico 6: IPCA acumulado em 12 meses (%, efetivo vs.
projeção)

Gráfico 7: IPCA acumulado em 12 meses, abertura (%,
efetivo vs. projeção)

Fonte: IBGE e BTG Pactual Fonte: IBGE e BTG Pactual

Setor Externo - Forte fluxo de investimento estrangeiro direto para o País em 2022

Iana Ferrão ● iana.ferrao@btgpactual.com ● +55 11 3383 3453

Projetamos investimento direto no País (IDP) de US$75bilhões em 2022. O IDP totalizou US$40bilhões no acumulado no ano
até  maio  –  o  maior  fluxo  de  IDP  para  o  período  desde  2011.  O  aumento  desses  investimentos  foi  concentrado  na  modalidade
participação no capital (e.g. investimentos greenfield e operações de M&A). O IDP como empréstimos intercompanhia foi inferior ao
observado  nos  anos  anteriores.  Dados  desagregados  do  1T22  mostram  que  65%  do  total  desses  investimentos  no  período  foi
direcionado aos setores de serviços financeiros, automotivo, de energia e de produtos alimentícios. O forte aumento de preços dos
produtos desses últimos segmentos provavelmente explica o fluxo robusto de investimentos para o País. O IDP no ano já supera
todo déficit em transações correntes (TC) esperado para 2022. Desde o nosso último relatório mensal, aumentamos nossa projeção
para  o  déficit  em TC deste  ano  para  US$35bilhões  (1,9% do  PIB),  ante  projeção  anterior  de  US$30bilhões.  A  revisão  decorreu,
sobretudo,  de maiores remessas de lucros e dividendos – o pagamento recorde de dividendos de empresas estatais tem gerado
surpresas negativas nas contas externas e surpresas positivas nas contas fiscais. A ligeira revisão para baixo do saldo da balança
comercial,  puxado por importações mais fortes, também contribuiu para o movimento. Projetamos superávit  na balança comercial
(SECEX) de US$60bilhões em 2022 (vs projeção anterior de US$63bilhões) – patamar similar ao de 2021, mas em um contexto de
forte crescimento tanto das exportações como das importações, ambos atingindo níveis recordes no ano. Em linhas gerais, os dados
das contas externas, incluindo o nível de reservas internacionais, seguem indicando baixa vulnerabilidade externa do País.

Entrada líquida de dólares para o País de janeiro a agosto deste ano é a segunda maior da última década.O fluxo cambial foi
positivo em US$21bilhões no acumulado no ano até agosto. Destaca-se que, mesmo diante de um cenário de forte aversão ao risco
nos  mercados,  com a  guerra  na  Ucrânia,  alta  de  juros  nos  EUA  e  aumento  de  gastos  fora  do  teto,  o  fluxo  cambial  foi  negativo
apenas  em  1  dos  8  primeiros  meses  deste  ano  (maio).  Nos  demais  meses,  houve  entrada  de  dólares  para  o  País  –  algumas
recordes para o período. A forte entrada de dólares no ano foi puxada, sobretudo, pelo segmento comercial, que apresentou fluxo
positivo de US$32bilhões no período. O segmento financeiro apresentou saída de dólares, mas em magnitude muito inferior à dos
quatro anos pré-pandemia, mesmo em meio ao cenário externo adverso.
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Vale ressaltar  ainda que as remessas expressivas de dividendos no ano contribuíram o resultado negativo do fluxo financeiro.  O
elevado patamar dos preços das commodities e dos juros domésticos, e a expectativa de que não haverá ruptura institucional ou
econômica qualquer que seja o presidente eleito, contribuem para que o fluxo líquido de dólares para o País seja positivo. O fluxo
comercial deve seguir positivo e contrabalançando eventuais saídas do segmento financeiro nos próximos meses.

Investimento estrangeiro em ações na B3 alcançou R$70bilhões (US$13 bilhões) no acumulado no ano até agosto – recorde
histórico para o período. O fluxo desses investimentos havia sido recorde no 1T22, negativo em abril e maio –  em meio ao cenário
externo  desfavorável¹  –   e  novamente  positivo  a  partir  de  junho.  Em  agosto,  os  investimentos  estrangeiros  em  ações  na  B3
totalizaram  R$16,4bilhões  (US$3,2bilhões),  o  maior  patamar  desde  o  1T22.  Este  forte  fluxo  contribuiu  para  a  alta  de  6,2%  do
Ibovespa no mês. Indicadores econômicos mais favoráveis do que o esperado, provavelmente sustentaram o movimento. Caso o
próximo presidente eleito sinalize comprometimento crível  com um ajuste fiscal,  com uma agenda de reformas estruturantes (e.g.
reforma tributária) e um forte compromisso com a agenda ambiental, esse fluxo de investimentos estrangeiros para o País tende a
se intensificar.

Mantemos nossa projeção de taxa de câmbio de R$5,20/US$ no fim deste ano e de R$4,90/US$ no fim do próximo ano. Em
função do mercado de trabalho apertado e da inflação elevada nos EUA, esperamos que o FED aumente a taxa de juros para 4,50%
- 4,75%. No nosso cenário base, o impacto desse aumento de juros sobre o câmbio será compensado pelo efeito da redução do
risco País. Consideramos redução do CDS de 10 anos dos atuais ~350 pontos para 250 pontos, assumindo que o presidente eleito
este ano, qualquer que seja ele, sinalizará até o fim do ano compromisso crível com o ajuste fiscal no próximo mandato. Assumimos
que o índice de preços de commodities, CRB, permaneça relativamente estável até o fim do próximo ano – é o que está precificado
na curva futura do indicador  – e que a taxa Selic permanecerá em 13,75% até meados do próximo ano e terminará 2023 em 11,0%.

A apreciação da taxa de câmbio para R$4,90/US$ no fim de 2023 será função de: (i) expectativa de início do ciclo de afrouxamento
monetário  pelo  FED  no  ano  seguinte;  (ii)  redução  dos  juros  de  10  anos  nos  EUA  e  enfraquecimento  do  dólar  frente  às  demais
moedas; (iii)  diminuição adicional do risco país por conta da implementação de medidas de ajuste fiscal no País e da redução da
aversão ao risco nos mercados. 

É  importante  destacar  que  em  um  ambiente  de  elevada  incerteza  em  várias  frentes  –  externas  e  domésticas,  a  dinâmica  dos
próprios fatores determinante do câmbio é bastante incerta. Nesse sentido, assim como no último relatório mensal, apresentamos
dois cenários alternativos para o risco país e os juros americanos e qual seria o câmbio do fim de 2022 em cada cenário: 

Cenário benigno - diminuição do CDS de 10 anos para 200 pontos (nível do 4T19) e taxa terminal dos juros americanos de
3,50%: Nesse cenário, a taxa de câmbio alcançaria R$4,80/US$ no fim deste ano (R$0,40/US$ a menos do que a do nosso
cenário base).  

Cenário adverso - o presidente eleito no Brasil não demonstra compromisso crível com o ajuste fiscal e o FED sinaliza uma
política monetária ainda mais restritiva (de que aumentará a taxa de juros para, pelo menos, 5,50%). Assumimos que, nesse
contexto,  o  CDS  de  10  anos  alcançaria  500  pontos.  Esse  cenário  seria  compatível  com  uma  taxa  de  câmbio  alcançando
R$6,50/US$ no fim do ano.

¹o início do movimento de alta na taxa de juros dos Estados Unidos trouxe uma onda de aversão ao risco para os mercados globais.
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Gráfico 8: Transações correntes e IDP (US$ bilhões) Gráfico 9: Fluxo cambial total acumulado até agosto (US$
bilhões)

Fonte: Banco Central e BTG Pactual Fonte: Banco Central e BTG Pactual

Política Fiscal - Incerteza elevada, apesar do ponto de partida melhor

Fabio Serrano ● fabio.serrano@btgpactual.com ● +55 11 3383 6400

Ponto de partida melhor. Nossas projeções fiscais de curto prazo seguem melhorando, refletindo principalmente uma arrecadação
mais forte do que o esperado. Revisamos nossa expectativa para o superávit do setor público em 2022 de R$95 bilhões para R$127
bilhões (1,3% do PIB).

Do lado do governo central, nossa projeção saiu de R$30 bilhões para R$57 bilhões (0,6% do PIB), incorporando um montante mais
elevado de dividendos pagos no ano, além de um desempenho mais robustos de tributos ligados à atividade econômica. Já para os
Estados  e  municípios,  revisamos  nossa  expectativa  ligeiramente  para  cima,  de  R$60  bilhões  para  R$65  bilhões  (0,7%  do  PIB),
refletindo um desempenho robusto dos entes subnacionais, mesmo com o impacto do novo teto para ICMS.

Para 2023, projetamos um déficit de R$44 bilhões (-0,4% do PIB), valor semelhante ao esperado no nosso último relatório mensal.
Também revisamos para cima nossa expectativa de arrecadação com dividendos e impostos ligados à atividade econômica para o
próximo ano, o que acabou compensado a manutenção da desoneração dos impostos federais sobre combustíveis.

Além de um resultado primário melhor, incorporamos uma devolução maior de recursos do BNDES ao Tesouro neste ano. Dessa
forma,  nossa  projeção  para  a  dívida  bruta  ao  final  de  2022  recuou  de  77,2%  para  75,9%  do  PIB,  apenas  1,4  pontos  acima  do
patamar pré pandemia.

Orçamento desafiador. No final de agosto, o governo enviou ao Congresso o projeto do orçamento de 2023 (PLOA 23). O projeto
prevê a incorporação de ~3,5 milhões de novas famílias ao Auxílio Brasil, a um custo adicional de R$16,7 bilhões. Já a manutenção
do Auxílio Brasil em R$600 custaria mais R$52 bilhões, e não caberia dentro do teto de gastos. Dessa forma, o projeto fixou o valor
do benefício  em R$400,  indicando na mensagem presidencial  que o  Executivo  trabalhará  para  tentar  viabilizar  a  manutenção do
Auxílio  no  valor  atual.  Nosso  cenário  base  já  incorpora  esse  gasto  adicional,  mas  para  tanto  será  necessário  aprovar  uma  PEC
modificando o teto de gastos até o final deste ano.

A PLOA também destacou R$14,2 bilhões para reajustes nos salários dos servidores federais,  em linha com o nosso cenário.  O
valor é suficiente para um reajuste de ~5%, e a negociação com o funcionalismo ao longo de 2023 será bastante desafiadora.

Incerteza  elevada.  Mesmo  com  (i)  a  queda  no  preço  das  commodities,  (ii)  alguma  redução  nas  receitas  com  concessões  e
dividendos  e  (iii)  a  manutenção  da  desoneração  dos  impostos  federais  sobre  combustíveis,  a  arrecadação  do  governo  em 2023
deverá  permanecer  1  ponto  do  PIB  acima  da  média  pré  pandemia.  Se  os  impostos  sobre  combustíveis  forem  normalizados  em
algum momento, essa diferença subirá para 1,5 pontos do PIB.
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Dessa forma, as medidas tomadas nos próximos meses serão decisivas para determinar a trajetória fiscal dos próximos anos. Um
conjunto crível  de medidas que preserve os ganhos recentes de arrecadação, e mantenha os gastos controlados,  poderá levar a
uma descompressão  relevante  do  risco  fiscal.  Contudo,  a  implementação  integral  das  medidas  em discussão  no  âmbito  eleitoral
certamente implicará em uma divergência preocupante das contas públicas.

Importante destacar que, assumindo um déficit primário de 0,4% do PIB em 2023, a estabilização da dívida pública bruta em algum
momento do próximo governo exigirá  um ajuste  fiscal  de pelo  menos R$250 bilhões (2,5% do PIB).  Um ajuste  dessa magnitude
levará vários anos e necessitará de uma regra fiscal clara e crível, que contribua para a redução do risco e da taxa de juros longa,
levando a um menor déficit nominal.

Gráfico 10: Créditos do Tesouro com Inst. Financ.
Públicas (% PIB)

Gráfico 11: Receitas federais (% PIB)

Fonte: Banco Central e BTG Pactual Fonte: Tesouro Nacional e BTG Pactual

Política Monetária - Selic estável por período prolongado.

Claudio Ferraz ● claudio.ferraz@btgpactual.com ● +55 21 3262 9758

13,75%.  Nosso  cenário  base  aponta  para  a  taxa  Selic  estável  na  próxima  reunião  do  Copom.  A  atividade  econômica  continua
surpreendendo, provocando revisões para cima do PIB neste ano e melhora evidente do mercado de trabalho, mas o BC ainda julga
que há ociosidade na economia. A inflação dá sinais de moderação, com os efeitos dos cortes de tributos se materializado de forma
intensa e algum recuo no preço das commodities,  além do alívio nas cadeias produtivas.  Todavia,  o comportamento dos núcleos
aponta para um processo de convergência trabalhoso e desafiador para a meta. Por fim, o cenário externo continua indicando um
quadro adverso. Assim, ao avaliar as opções na mesa sinalizadas pelo Banco Central e considerando sua comunicação, bem como
a  evolução  do  cenário  desde  a  última  reunião,  mantemos  o  cenário  base  de  Selic  estável.  Porém,  e  de  forma  mais  importante,
continuamos antecipando que um cenário de cortes da taxa Selic segue bem distante.

Comunicação: Não (vamos) baixar a guarda. As últimas semanas trouxeram sinais algo mais duros na comunicação do BC. De
acordo com Campos, o BC crê que o ambiente de desaceleração global é baixista para a inflação no Brasil. Por outro lado, julga que
o recuo recente da inflação aqui está bastante ligado a medidas do governo e resultados recentes inspiram cuidados. Mas há sinais
de melhora. O Presidente do BC também segue reconhecendo a divergência das expectativas de inflação do mercado. No entanto,
cita que tal divergência tende a ser atenuada. Por fim, antecipou uma revisão altista do crescimento este ano, mas mantém a visão
de que há ociosidade na economia.
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De todo modo, admite preocupação com o cenário fiscal em 2023 e disse que o BC não pode baixar a guarda. Além disso, afirmou
que  a  mensagem  do  último  Copom  continua  válida  e  vai  avaliar  um  possível  ajuste  residual.  O  diretor  Bruno  Serra  também  se
comunicou com o mercado nos últimos dias e o cerne de sua mensagem veio em linha com a mensagem de Campos. No geral, a
mensagem recente do Copom aparentemente visa principalmente combater visões excessivamente otimistas sobre a flexibilização
da política monetária no início do próximo ano.

Cenário Internacional: Adverso. O ambiente internacional segue desafiador e o Copom deve continuar avaliando o quadro como
adverso. Na Ásia, as preocupações com o crescimento na China têm se avolumado. A aproximação do inverno sem a resolução do
conflito  Rússia-Ucrânia  deixa a  Europa em situação difícil  em função do provável  racionamento de energia  à  frente.  Nos EUA,  o
último dado de inflação veio acima do esperado pelo mercado e levou a uma revisão para cima da taxa de juros terminal esperada
para perto de 4,5%, em 2023. Assim, com a inflação elevada e persistente e o discurso recente de membros do FED sugerem que
cenários de afrouxamento da política monetária no início de 2023 não são compatíveis com os objetivos da autoridade monetária,
que busca não repetir os erros dos anos 70.

Atividade  econômica:  Forte.  Em evento  recente,  o  Presidente  do  Banco  Central,  Roberto  Campos  Neto,  revelou  que  o  Banco
Central deverá revisar a projeção do crescimento de 2022, “provavelmente para patamar acima de 2%”. Tal afirmação veio em linha
com o antecipado em nossa seção do mês de agosto – a despeito do maior otimismo do BC em relação ao crescimento de 2022
desde o início do ano, os indicadores na margem apontavam para um resultado acima da projeção mais recente do BC (1,7%). A
divulgação dos dados efetivos do 2º tri confirmou essa visão e, de fato, também revisamos para cima nossa previsão do PIB neste e
no próximo ano (ver seção de atividade). Diante de provável nova expansão da economia no 3º tri e do risco de que as medidas de
estímulo anunciadas deem sustentação adicional à economia até o final do ano, ao mesmo tempo em que houve recuo substancial
da taxa de desemprego nos últimos meses, julgamos a existência de hiato nesse momento um tema mais controverso. Assim, além
da projeção de crescimento, o tema do hiato deve ser revisitado pelo BC em breve.

Inflação: Cenário algo mais favorável? Apesar de riscos ainda associados à guerra da Rússia-Ucrânia ou devido à manutenção
da política de zero-Covid na China,  os sinais  de arrefecimento dos problemas nas cadeias globais  de suprimento e a queda das
commodities têm sugerido que o pior da pressão na inflação de bens pode ter ficado para trás. De fato, o segmento já tem mostrado
resultados  mais  modestos  tanto  no  atacado  como  no  varejo.  Por  outro  lado,  a  inflação  de  serviços  continua  pressionada  e  os
núcleos da inflação, apesar de terem arrefecido, seguem elevados e acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta. Por
fim, cabe ressaltar que parte da revisão das projeções de inflação em 2022 e, possivelmente, para 2023 advém da perspectiva da
redução de impostos para bens regulados. No entanto, há elevada incerteza sobre a inflação no próximo ano ou de 2023-24. De
fato, parece forçoso reconhecer que a convergência da inflação para a meta deve requerer grande vigilância por parte do BC.

“Flat”  e  por  período  prolongado.  Em  suma,  o  Copom  sinalizou  em  agosto  uma  estratégia  de  juros  parados  por  período
prolongado, avaliando a possibilidade de um ajuste residual  em sua próxima reunião. Dessa forma, antevemos a manutenção da
taxa  básica  em  13,75%  a.a.  na  reunião  de  setembro.  De  fato,  a  taxa  de  juros  já  se  encontra  em  nível  indubitavelmente
contracionista. Projeções de inflação para 2022, que chegaram a apontar para o risco de encerramento do IPCA em 10% este ano,
agora começam a convergir  para  patamar  próximo de 6% (ou menos).  Além disso,  a  despeito  de núcleos e  inflação de serviços
ainda elevada, o cenário tem melhorado para a inflação de bens industrializados em particular diante dos sinais de normalização nas
cadeias globais de valor e recuo de preço de commodities. E os desafios do cenário precisam ser enfrentados pela manutenção da
Selic em campo restritivo por período prolongado. Todavia, cabe citar que os riscos para a Selic parecem assimétricos para cima em
2023, caso se concretizem cenários de maior expansão fiscal à frente.

Macroeconomic Research - Brazil - Macro View Page 13



Macroeconomic Research - Brazil - Macro View
Macro High Frequency - 16 de setembro de 2022

BTG Pactual Affiliate Research
Banco BTG Pactual S.A.

Tabela 2: Projeções do BTG Pactual para indicadores econômicos do Brasil

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Atividade Econômica   
PIB Real (%, a/a) 0.50 -3.55 -3.28 1.32 1.78 1.22 -3.88 4.62 3.00 0.90
PIB Nominal (US$ bi) 2,459 1,795 1,802 2,064 1,914 1,871 1,447 1,607 1,901 2,071
PIB Nominal (R$ bi) 5,779 5,996 6,269 6,585 7,004 7,389 7,468 8,679 9,789 10,458
Agricultura (%, a/a) 2.79 3.31 -5.22 14.15 1.31 0.42 3.75 -0.20 -2.20 2.00
Industria (%, a/a) -1.51 -5.76 -4.57 -0.50 0.72 -0.67 -3.40 4.48 1.30 0.60
Serviços (%, a/a) 0.99 -2.73 -2.22 0.77 2.09 1.51 -4.34 4.72 5.30 4.20
Consumo Privado (%, a/a) 2.25 -3.22 -3.84 1.98 2.37 2.60 -5.45 3.58 5.30 4.90
Consumo Governo (%, a/a) 0.81 -1.44 0.21 -0.67 0.79 -0.49 -4.50 2.00 3.50 5.00
Investmentos (%, a/a) -4.22 -13.95 -12.13 -2.56 5.23 4.03 -0.52 17.23 -4.30 -7.90
Exportações (%, a/a) -1.57 6.82 0.86 4.91 4.05 -2.56 -1.84 5.79 1.10 0.30
Importações (%, a/a) -2.27 -14.19 -10.34 6.72 7.74 1.33 -9.84 12.35 2.80 8.30
Mercado de Trabalho  

Taxa de desemprego (%, fim de período) 6.60 9.10 12.20 11.90 11.70 11.10 14.20 11.10 8.30 8.00
Taxa de desemprego (%, média) 6.90 8.63 11.65 12.85 12.38 11.98 13.78 13.20 9.30 8.10
Inflação & Taxa de Juros  
IPCA (%, a/a, fim de período) 6.41 10.67 6.29 2.95 3.75 4.31 4.52 10.06 5.90 5.10
IPCA Administrado (%, a/a, fim de período) 5.31 18.06 5.49 8.00 6.22 5.53 2.63 16.90 -5.20 5.90
IPCA Livres (%, a/a, fim de período) 6.74 8.50 6.54 1.34 2.91 3.88 5.18 7.69 10.10 4.80
IGP-M (% a/a, fim de período) 3.69 10.54 7.17 -0.52 7.50 7.30 23.14 17.78 8.40 3.30
Taxa Selic  (%, fim de período) 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 13.75 11.00
Taxa Selic  (%, média) 10.96 13.48 14.18 10.14 6.58 6.03 2.88 4.59 12.63 13.10
Balança de Pagamentos & Taxa de Câmbio  
Balança Comercial (US$ bi) – BP -6.7 17.4 44.5 57.3 43.4 26.5 32.4 36.4 47.0 40.0
Exportações (US$ bi) – BP 224.0 189.9 184.3 218.0 239.5 225.8 210.7 284.0 345.0 349.0
Importações (US$ bi) – BP 230.7 172.5 139.7 160.7 196.1 199.3 178.3 247.6 298.0 309.0
Conta Corrente (US$ bi) -101.7 -54.8 -24.5 -22.0 -51.5 -65.0 -24.5 -27.9 -35.0 -42.0
Conta Corrente (% PIB) -4.14 -3.05 -1.36 -1.07 -2.69 -3.47 -1.70 -1.76 -1.87 -2.15
Investimento Direto no País (US$ bi) 87.7 64.7 74.3 68.9 78.2 69.2 37.8 46.4 75.0 80.0
Investimento Direto no País (% PIB) 3.57 3.60 4.13 3.34 4.08 3.69 2.62 2.92 4.00 4.10
Reservas Internacionais (US$ bi) 363.6 356.5 365.0 374.0 374.7 356.9 355.6 362.2 345.0 350.0
Taxa de Câmbio (R$/US$, fim de período) 2.66 3.90 3.26 3.31 3.87 4.03 5.20 5.57 5.20 4.90
Taxa de Câmbio (R$/US$, média) 2.35 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.16 5.40 5.15 5.05
Contas Fiscais  
Resultado Primário (R$ bi) -32.5 -111.2 -155.8 -110.6 -108.3 -61.9 -703.0 64.7 127.0 -43.9
Governo Central (R$ bi) -20.5 -116.7 -159.5 -118.4 -116.2 -88.9 -745.3 -35.9 57.0 -48.1
Governos Subnacionais (R$ bi) -7.8 9.7 4.7 7.5 3.5 15.2 38.7 97.7 65.0 -6.3
Empresas Estatais (R$ bi) -4.3 -4.3 -1.0 0.4 4.4 11.8 3.6 2.9 5.0 10.5
Resultado Primário (% PIB) -0.56 -1.86 -2.48 -1.68 -1.55 -0.84 -9.41 0.75 1.30 -0.42
Resultado Nominal (% PIB) -5.95 -10.22 -8.98 -7.77 -6.96 -5.81 -13.60 -4.42 -6.24 -8.33
Dívida Líquida (% PIB) 32.59 35.64 46.14 51.37 52.77 54.70 62.54 57.23 56.95 62.68
Dívida Bruta (% PIB) 56.28 65.50 69.84 73.72 75.27 74.44 88.59 80.27 75.87 78.40

Fonte: BTG Pactual
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