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INCERTEZAS E FRAGILIDADES

Sumário Executivo

A redução de 0,1% do PIB no segundo trimestre de 2021 sugere uma possível reversão da trajetória futura da atividade eco-

nômica brasileira, colocando em risco as previsões de crescimento para 2021 e 2022. 

Pelo lado da demanda, preocupa o comportamento negativo do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo no 

segundo trimestre do ano, comprometendo o circuito gasto-renda e amplificando as incertezas para os períodos subsequentes. 

A lentidão da recuperação no mercado de trabalho, os níveis recordes de endividamento das famílias, a escalada inflacionária e 

a queda dos investimentos públicos contribuem para um círculo vicioso, que pode culminar com a revisão para baixo das expec-

tativas sobre o nível da atividade econômica. Prejudicando o consumo das famílias, o processo inflacionário brasileiro tem se 

mostrado mais intenso e duradouro, amplificado pelo preço dos combustíveis, pela crise hídrica e do setor elétrico e pela recente 

desvalorização cambial, que pressiona insumos e bens finais importados. Contribuindo para a queda da formação bruta de capital 

fixo, destaca-se o fim do efeito contábil do Repetro, que reduziu as importações de máquinas e equipamentos, bem como a de-

saceleração de sua produção nacional, motivada pelo aumento da incerteza dos empresários em relação à continuidade da recu-

peração, à escassez de insumos de produção (principalmente no setor automotivo) e à possibilidade de racionamento de energia.

Do lado da oferta, nota-se a instabilidade no comportamento do varejo ampliado e da indústria no segundo trimestre de 

2021. Os efeitos positivos do relaxamento das medidas de restrição da quarentena foram superados pelo ambiente de incerteza 

vivenciado pelos consumidores e investidores. Para o recente desempenho negativo da indústria contribuiu o comportamento 

desfavorável do setor automotivo, refletindo a persistência dos problemas de abastecimento da cadeia produtiva, e também 

o setor de alimentos, associado à queda expressiva dos programas de transferência de renda, à lentidão da recuperação do 

mercado de trabalho e à escalada inflacionária. Setores da indústria que apresentavam comportamento relativamente favorável 

também parecem enfrentar dificuldades para sustentar seu crescimento, como máquinas e equipamentos e construção civil.  A 

recuperação do setor de serviços tem compensado parcialmente o desempenho negativo da indústria. Entretanto, a continuidade 

da retomada de serviços, que era esperada por conta da flexibilização da quarentena e avanço da vacinação, depende muito mais 

da recuperação do emprego e da renda do que de um possível uso de parte da poupança precaucional acumulada ao longo da 

pandemia no momento de arrefecimento da crise sanitária e retomada do consumo.

Já o saldo da conta de transações correntes brasileira tem se mantido fortemente dependente do comportamento positivo do 

comércio externo de bens para contrabalançar as despesas líquidas com serviços e rendas primárias. A estabilidade de participa-

ção dos saldos negativos da conta corrente no PIB brasileiro tem sido influenciada tanto pelas condições favoráveis do comércio 

internacional de commodities, que contribuem para o superávit comercial, quanto pela conjuntura de baixo nível de atividade 

econômica local e de restrição de mobilidade internacional de pessoas, que garantem déficits controlados nas contas de serviços 

e de rendas primárias. (atualmente pressionada pelos preços), contendo o avanço dos superávits comerciais.

As instabilidades setoriais e as incertezas que rondam as decisões de gastos de famílias e empresários são agravadas pela 

combinação da política macroeconômica pró-cíclica, adotada pelo governo em 2021, com a crise energética esperada para o 

final do ano. A conjunção desses fatores conforma um cenário negativo para 2022, pois contribui para uma reversão definitiva da 

trajetória do gasto com investimento e para a lentidão da recuperação do mercado de trabalho. 
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O retorno abrupto da política fiscal em 2021 para os limites impostos pelo teto de gastos gerou diversas consequências 

negativas para a recuperação da atividade econômica, agravadas pela demora na aprovação do orçamento, afetando o volume 

de gastos, especialmente para o combate à pandemia, no primeiro trimestre de 2021. Por sua vez, a aprovação do novo auxílio 

emergencial tem sido insuficiente para manter a recuperação da atividade econômica. A política monetária contracionista de 

combate à inflação defronta-se com o fantasma da estagflação. A tentativa de controle da inflação através da elevação abrupta 

da taxa Selic e do controle do canal de transmissão das expectativas significa impor um custo excessivo à sociedade, em contexto 

de acentuado viés recessivo. O controle da inflação da forma como se apresenta atualmente no Brasil passa por reorganizar as 

cadeias de distribuição e abastecimento, truncadas pelas incertezas da pandemia.

Finalmente, a crise do setor energético brasileiro segue alimentando preocupações crescentes quanto a um possível cenário 

de racionamento e, no limite, de apagão. Para se evitar o fantasma do apagão no biênio 2021-2022 já não basta a combinação de 

uma melhoria das condições hidrológicas com as ações emergenciais adotadas até então pelo governo. Torna-se urgente a ado-

ção de um programa amplo de redução voluntária de demanda, com participação da indústria e dos consumidores. A necessidade 

de redução da demanda para reequilíbrio do sistema mostra, assim, que a possibilidade de aceleração econômica encontra-se 

indubitavelmente bloqueada pelas condições energéticas.
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1. DESCOMPASSO BRASILEIRO DIANTE DO AUMENTO DAS INSTABILIDADES E INCERTEZAS

A queda de 0,1% do PIB no segundo trimestre de 2021 não apenas reforça a trajetória de desaceleração da economia brasilei-

ra, verificada nos dois trimestres anteriores, mas também sugere uma possível reversão da trajetória do PIB, colocando em risco 

as previsões de crescimento para 2021 e 2022. O desempenho favorável em relação ao mesmo trimestre de 2020, justificado 

pelos efeitos da pandemia sobre a economia no ano passado, contribuiu para o resultado positivo do acumulado em 4 trimestres 

(1,8% em relação ao período anterior) (Tabela 2). Sabe-se também que, com o resultado do segundo trimestre, o carregamento 

estatístico para 2021 é de 4,87%. No entanto, as crescentes incertezas em diversos setores de atividade, somadas às fragilidades 

estruturais do mercado de trabalho e do setor elétrico, podem comprometer as expectativas (inclusive de curto prazo) de em-

presários e famílias.

Tabela 2 – Contas Nacionais Trimestrais (%) (II trimestre de 2021)

Fonte: Contas Nacionais/IBGE. Elaboração NEC/FACAMP.

Assim, a continuidade da recuperação econômica se torna ainda mais complexa, não apenas por conta da intensificação de 

dificuldades estruturais já presentes no pré-pandemia, mas também pelo ressurgimento de problemas (possibilidade de raciona-

mento de energia e inflação) que até então estavam pacificados. Tal cenário faz com que “a crise dentro da crise”, termo utilizado 

para se referir à pandemia, desague numa grande crise estrutural da economia brasileira, iniciada em 2014 e sem previsão para 

terminar. De fato, a distância em relação à última fase de alta (quarto trimestre de 2013) ainda é significativa (-2,3%), em especial 

na indústria (-9,7%) e na Formação Bruta de Capital Fixo (-12,2%). Assim, utilizando a Taxa Composta Anual de Crescimento 

(CAGR em inglês), a indústria teria que crescer 2,1% ao ano (sem contar os efeitos inflacionários) por cinco anos para alcançar o 

patamar do quarto trimestre de 2013, enquanto a FBCF deveria crescer 2,6% nos próximos cinco anos. O caso setorial mais grave 

é do setor de construção civil (28% abaixo do patamar de 2013): somente um crescimento de 3,3% ao ano nos próximos dez anos 

faria com que a produção alcançasse os níveis de 2013. 

a. Instabilidades setoriais e retomada do setor de serviços

O segundo trimestre de 2021 foi marcado por instabilidades no comportamento de alguns setores, principalmente indústria 

e varejo ampliado. Em maio, tais setores recuperaram parte das perdas sofridas pelo recrudescimento da pandemia no bimestre 
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anterior (março e abril). Em junho (e julho), os resultados negativos na margem mostraram que as incertezas, que têm marcado o 

comportamento  dos consumidores e dos empresários, superaram os efeitos positivos do relaxamento das medidas de restrição 

da quarentena. 

No caso da indústria, o desempenho negativo em junho e julho é explicado especialmente por conta do comportamento 

desfavorável do setor automotivo, refletindo a persistência dos problemas de abastecimento da cadeia produtiva, e também do 

setor de produtos alimentícios, associado à queda expressiva dos programas de transferência de renda, à lentidão da recuperação 

do mercado de trabalho e à escalada inflacionária. As dúvidas em relação à trajetória de crescimento atingiram inclusive setores 

da indústria com bom desempenho recente, como máquinas e equipamentos (queda de 4% em julho em comparação ao mês 

anterior) e construção civil. 

 O Gráfico 1 mostra o ritmo acelerado de crescimento da produção acumulada em 12 meses de insumos para construção 

civil (em relação aos 12 meses anteriores), comparado ao crescimento da produção industrial – ambos superando os ritmos de 

crescimento de 2014. No entanto, observa-se uma tendência de desaceleração a partir de junho. Apesar dos bons resultados dos 

lançamentos de unidades residenciais no segundo trimestre (51,3% em relação ao trimestre anterior), os números ainda estão 

abaixo daqueles verificados no quarto trimestre de 2020. O mesmo vale também para as unidades vendidas. Ademais, nota-se 

ainda uma queda da oferta final disponível (unidades lançadas menos unidades vendidas), indicando uma redução do “estoque” 

do setor. Esse cenário reflete mais a incerteza dos empresários do setor em relação à continuidade da recuperação em 2022 do 

que uma retomada acelerada da demanda. Assim, embora o crescimento de 2% na margem no segundo trimestre e a estimativa 

de crescimento de 4% em 2021 coloquem a construção civil como um dos destaques positivos da atividade econômica, a recu-

peração lenta do mercado de trabalho e a escalada dos preços dos insumos do setor, dentre outros fatores, geram dúvidas em 

relação ao fôlego desta recuperação

Gráfico 1. Produção industrial: indústria geral e insumos da construção civil  
(índice acumulado nos últimos 12 meses – Base: 12 meses anteriores = 100) (jan./14 a jul./21)

Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração NEC/FACAMP

A instabilidade da produção industrial é compensada em parte pela recuperação do setor de serviços, que já apresenta va-

riação acumulada de 10,7% no ano (em comparação a janeiro-julho de 2020) e variação acumulada de 2,9% em 12 meses. A 

continuidade desta retomada, que já era esperada por conta da flexibilização da quarentena e avanço da vacinação, depende muito 

mais da recuperação do emprego e da renda do que de um possível “efeito euforia” decorrente do controle da crise sanitária e, 
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consequentemente, do uso de parte da poupança precaucional acumulada ao longo da pandemia. De fato, indicadores anteceden-

tes de serviços, como o IGet do Santander, sugerem uma desaceleração do setor no terceiro trimestre de 2021, refletindo o cenário 

negativo do mercado de trabalho e o aumento do endividamento das famílias (que serão analisados nas próximas seções).1 

b. Dinamismo da balança comercial e ameaças ao desempenho do setor externo

O saldo da conta de transações correntes brasileira tem se mantido fortemente dependente do resultado positivo do comércio 

externo de bens para contrabalançar os gastos líquidos com serviços e rendas primárias (Gráfico 2). 

Desde janeiro de 2021, os saldos negativos da conta corrente têm se sustentado em torno de 1,3% a 1,7% do PIB2, o que pode 

ser considerado positivo frente ao histórico do país. Tal comportamento tem sido influenciado tanto pelas condições favoráveis 

do comércio internacional de commodities quanto pela lamentável conjuntura de baixo nível de atividade econômica local e de 

restrição de mobilidade internacional de pessoas, que garantem déficits controlados nas contas de serviços e de rendas primárias. 

Os dados na margem, entretanto, sugerem que há incerteza quanto à continuidade da melhora do resultado agregado. 

Gráfico 2. Composição do saldo das transações correntes brasileiras 
(saldos acumulados em 12 meses – US$ milhões) (jan./14 a jul./21)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração NEC/FACAMP.

O superávit comercial brasileiro (US$ 38,9 bilhões acumulados nos 12 meses findos em julho de 2021, segundo o Balanço de 

Pagamentos) pode encontrar um limite de expansão em futuro próximo. Alguns obstáculos podem ser observados: em âmbito 

internacional, as condições sanitárias, o ambiente fortemente competitivo entre as nações e as manifestações de pressões infla-

cionárias em várias economias têm colocado em risco as condições favoráveis do comércio internacional; especificamente no caso 

brasileiro, a indefinição de uma tendência mais clara dos preços de algumas commodities e a desejada retomada econômica (cada 

vez mais distante, é verdade) podem estimular a importação de bens industrializados, já pressionada pelos preços, contendo o 

avanço dos saldos comerciais francamente positivos. 

1 Ver https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-IGET-serv-agosto-080921/21-09-08_162824_210908+iget+servi%C3%A-
7os+agosto+21.pdf

2 Segundo as estimativas do PIB em dólares do Banco Central do Brasil.
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O saldo comercial acumulado nos 12 meses findos em agosto de 2021, registrado pela SECEX, ainda se mantém em forte 

expansão. Em relação ao mesmo mês de 2019, ele cresceu perto de 70% – com a agropecuária elevando seu superávit em 23% e a 

indústria extrativa, em 63%. Na margem, entretanto, o déficit em bens da indústria de transformação também começou a avançar 

– tendo alcançado uma expansão de 17% em relação a 2019, o que poderia se acentuar a depender do nível de atividade interna e 

da dinâmica de preços dos bens industrializados no mundo. 

Observando os índices de preços e quantum divulgados pela própria SECEX, verifica-se que os preços das exportações sal-

taram 18% na média de janeiro a agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2019, enquanto o quantum (dessazonalizado) 

cresceu 9%. Todavia, na margem, observou-se um arrefecimento da elevação dos preços de produtos exportados. 

A China vem anunciando iniciativas para conter a especulação com os preços de bens básicos (primeiro sobre commodities 

metálicas e, mais recentemente, sobre o petróleo). No levantamento de cotações internacionais do FMI, verificou-se a queda 

de preços médios do minério de ferro desde junho de 2021, da soja desde maio e do petróleo entre julho e agosto – o que pode 

justificar a perda de ímpeto do índice de preço das exportações brasileiras apurado pela Secex e sugerir uma possível correção de 

trajetória na escalada de preços dos bens básicos. Em relação ao quantum exportado, os problemas climáticos internos podem 

gerar dificuldades com a oferta de bens da agropecuária. Além disso, questiona-se cada vez mais as condições de rápida retomada 

da atividade nas maiores economias do mundo (seja por condições econômicas, seja por condições sanitárias, em suspense pelo 

aparecimento de variantes do coronavírus).

No caso das importações, o índice de preços cresceu apenas 1% na média de janeiro a agosto de 2021 em relação ao mesmo 

período de 2019, mas com uma forte elevação na margem (26,7% entre novembro de 2020 e agosto de 2021), enquanto a quanti-

dade importada avançou 12%. O aumento dos preços dos importados coincide com as crescentes reclamações de falta de insumos 

industriais e de elevação de inflação pelo mundo afora; e a evolução do quantum importado depende do nível de atividade local, 

que, infelizmente, vem perdendo o ímpeto.

Os déficits na conta de serviços devem se ampliar, a menos que a eliminação do ajuste contábil no aluguel de equipamentos, 

decorrente das alterações do Repetro3,  persista reduzindo os “gastos” brasileiros de forma importante, ou que a crise econômica 

local e a dificuldade de mobilidade internacional se mantenham, uma vez que já se observa o avanço nos gastos líquidos com 

transportes e propriedade intelectual, por exemplo. Mais uma vez, a conjuntura econômica (nível de atividade local e evolução da 

taxa de câmbio) será determinante, pois não existem mudanças estruturais em curso que sugiram melhora no perfil de inserção 

internacional do país.

Os déficits em rendas primárias acumulados em 12 meses, por sua vez, começaram a se ampliar desde março de 2021, puxados 

especialmente pelos lucros e dividendos enviados ao resto do mundo – seja de investimento direto, seja de investimento em cartei-

ra. As saídas líquidas de recursos combinaram a elevação dos lucros e dividendos remetidos e a queda dos lucros reinvestidos. Esta 

elevada saída das rendas do investimento direto pode decorrer não apenas do melhor desempenho das empresas, com maiores 

lucros, mas também da oportunidade criada pela valorização do Real entre março e junho de 2021 – viabilizando a conversão van-

tajosa dos lucros denominados em Reais para a moeda forte. As despesas com juros, por sua vez, que pouco vinham se alterando, 

deram um salto no mês de julho de 2021, na rubrica “juros de títulos negociados no mercado doméstico” – provavelmente refletin-

do a elevação da Selic e a recomposição de portfólio dos agentes. 

Assim, a tendência de curto e médio prazo nas contas de serviços e rendas indica que a trajetória de redução do déficit em 

transações correntes dependerá essencialmente do desempenho da balança comercial. Seus resultados positivos, por sua vez, 

dependem da evolução da demanda e dos preços internacionais e/ou da persistência da situação desfavorável da atividade econô-

mica local, evitando importações de bens e serviços – algo não desejável para a recuperação da economia brasileira.  

3 Regime aduaneiro especial do setor de petróleo e gás.
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A observação do comportamento recente da conta financeira do balanço de pagamentos brasileiro revelou os caminhos di-

vergentes seguidos por suas principais rubricas4. Em termos conjunturais, ainda que positivo, houve queda dos fluxos financeiros, 

acumulados em 12 meses, a partir de abril de 2021 – o registrado até julho de 2021 foi US$ 7,1 bilhões menor que o acumulado até 

abril de 2021 (Gráfico 3). Essa queda decorreu sobretudo do contundente recuo do investimento direto (-US$ 18,5 bilhões), não 

plenamente compensado pela melhora dos fluxos de recursos através de outros investimentos, nem pela elevação do ingresso de 

investimentos em carteira no país e mesmo de derivativos.

Gráfico 3. Fluxos cambiais gerados pela conta financeira brasileira
(saldos acumulados em 12 meses – US$ milhões) (jan./14 a jul./21)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração NEC/FACAMP

A queda dos fluxos líquidos de investimento direto (acumulado em 12 meses) começou a ser registrada em junho de 2020, 

quando a entrada líquida de recursos no país atingiu US$ 67,2 bilhões. Em julho de 2021, o valor acumulado em 12 meses já 

era de US$ 24,4 bilhões, apresentando um recuo de US$ 18,5 bilhões em relação ao valor de abril de 2021, quando os fluxos 

financeiros como um todo passaram a recuar. A queda decorreu da expansão dos Investimentos Diretos no Exterior (IDE) (-US$ 

13,3 bi, decorrente tanto da redução do retorno de capital brasileiro do exterior quanto da elevação das saídas) e da queda do 

Investimento Direto no País (IDP) (-US$ 5,2 bi, que resultou exclusivamente das operações intercompanhia – tanto do retorno de 

recursos de filiais de multinacionais (-US$ 2,8 bi) como de empréstimos de empresas brasileiras a suas filiais no exterior (-US$ 

1,7 bi, no chamado “investimento reverso”) e de operações entre empresas irmãs (-US$ 1,1 bi)). Assim, houve não apenas a queda 

de investimento estrangeiro no país, como também a saída líquida de capital brasileiro.

A elevação de captação de recursos na forma de investimentos em carteira no Brasil, por sua vez, ocorreu ainda em 2020, 

mas só passou a gerar entradas líquidas de recursos no país (no acumulado em 12 meses) em março de 2021.  As entradas líquidas 

foram ampliadas em US$ 6,3 bilhões entre os 12 meses findos em abril e em julho de 2021 e derivaram de grandes aplicações de 

não residentes em ações e em títulos de renda fixa no Brasil (com elevação da importância da renda fixa, na margem), mais que 

compensando as saídas de recursos de brasileiros nas mesmas modalidades, que também cresceram no período recente. Cabe  

 

 

4 Como nas edições anteriores, optou-se por trocar os sinais do saldo entre ativos e passivos contratados, apresentados na conta financeira 
do balanço de pagamentos brasileiro, representando os fluxos financeiros por tipo de financiamento.
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registrar, inclusive, que houve um importante movimento de saída de capitais brasileiros através de fundos de investimento com 

carteiras que contemplam ativos de outros países (-US$ 4,5 bilhões) – modalidade de aplicação que vem se popularizando no Brasil.

2. DECISÃO DE GASTO: ESTAGNAÇÃO DO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E INSTABILIDADE NA FBCF

O ponto mais preocupante da atividade econômica no segundo trimestre esteve relacionado ao consumo das famílias e à 

FBCF. O desempenho negativo dessas variáveis compromete o circuito gasto-renda e amplifica as incertezas para os períodos 

subsequentes. A lentidão da recuperação no mercado de trabalho, os níveis recordes de endividamento das famílias, a escalada 

inflacionária e a queda dos investimentos públicos contribuem para um círculo vicioso, que pode culminar com a revisão para baixo 

das expectativas do PIB para 2021 e 2022. 

a. Lentidão na recuperação do emprego e da renda e avanço da precarização

O desempenho incerto da atividade econômica reflete em parte a estagnação do consumo das famílias em patamares ainda 

muito depreciados. O acumulado em quatro trimestres ainda se encontra em terreno negativo (-0,4%), revelando, como já desta-

cado acima, o elevado nível de endividamento das famílias e a dificuldade de recuperação dos níveis de emprego e renda. 

Embora a taxa de desocupação do trimestre de abril a junho de 2021 tenha caído para 14,1% ante 14,7% no primeiro trimestre, 

ela permanece acima do verificado no mesmo trimestre do ano anterior (12,7%), impactando a vida de 14,4 milhões de pessoas. As 

ocupações com carteira assinada e CNPJ tiveram uma movimentação positiva (+144 mil). Contudo, a ocupação também avançou 

com o número de empregados no setor privado sem carteira (+ 221 mil ante o trimestre anterior), trabalhadores domésticos sem 

carteira assinada (+ 113 mil), além de recordes no trabalho por conta própria (+ 466 mil frente ao trimestre anterior), que vieram 

do aumento dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ (+ 546 mil em relação ao trimestre anterior), reforçando o avanço do 

trabalho informal e condições precárias no mercado de trabalho brasileiro (Gráfico 4). A precarização também pode ser observada 

pela lente da subocupação por insuficiência de horas trabalhadas, que avançou em relação a maio (+183 mil pessoas). 

Ademais, o aumento da ocupação no segundo trimestre de 2021 se concentrou, principalmente, nos setores da agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+157 mil vagas), comércio (+ 371 mil vagas), construção (+ 171 mil vagas), aloja-

mento e alimentação (+ 142 mil vagas). Observa-se, portanto, a aceleração da recuperação no setor de serviços, puxada, especial-

mente, pela flexibilização da quarentena e avanço da vacinação.

Gráfico 4 – Criação líquida de emprego nos setores formal e informal (mil pessoas) (jul./19-jun./21)

Fonte: PNAD Contínua mensal – IBGE. Elaboração NEC/FACAMP.
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A recuperação das ocupações contrasta com a contínua queda do rendimento médio real dos trabalhadores, saindo de R$ 

2.594 (trimestre anterior) para R$ 2.515, sinalizando uma redução das ocupações com maior remuneração e o avanço da inflação. 

A queda da massa de rendimentos (habitualmente recebidos) também preocupa, pois sugere um avanço dos postos de trabalho 

com menor remuneração em detrimento das ocupações com melhores rendimentos (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Massa real de rendimentos (R$ milhões) e rendimento médio real (R$) 
de todos os trabalhos (jan./17 a jun./21)

Fonte: Sidra/IBGE. Elaboração NEC/FACAMP

Concomitantemente ao comportamento desfavorável da renda, os níveis recordes de endividamento e comprometimento da 

renda das famílias com o serviço da dívida impactam ainda mais as perspectivas de recuperação do consumo das famílias, mesmo 

num cenário “pós-pandemia” (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Endividamento das Famílias (% da renda acumulada em 12 meses) e comprometimento da renda das 
famílias (%) (jan./17 a jun./21)

FONTE: Banco Central do Brasil. Elaboração NEC/FACAMP
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b. Persistência inflacionária e dificuldades de normalização

O avanço da inflação em 2021 é um fenômeno mundial, que preocupa boa parte dos países avançados e periféricos. Os im-

pactos da pandemia sobre as cadeias produtivas globais, gerando elevação dos preços dos insumos e dos fretes, e o aumento do 

preço das commodities estão entre os principais fatores que pressionaram os preços para cima em âmbito mundial.

No caso brasileiro, a preocupação se amplifica diante de elementos adicionais, que tornam o processo inflacionário prova-

velmente mais intenso e duradouro. O primeiro elemento é o preço dos combustíveis, ajustado de maneira frequente pela Petro-

bras, com base nos movimentos do preço do petróleo e da taxa de câmbio. Conforme o IPCA-15 de setembro, os combustíveis 

(veículos) já registram uma variação acumulada de 34,2% no ano. O segundo elemento advém da crise hídrica e de seu principal 

desdobramento, a crise do setor elétrico. A criação da bandeira tarifária de “escassez hídrica”, acima da bandeira vermelha 2, im-

pulsionou ainda mais os preços da energia elétrica residencial, que já acumula alta de 20,3% no ano. Por fim, o terceiro elemento 

adicional é a desvalorização cambial recente, que continua pressionando os insumos e bens finais importados (Tabela 3). Tais 

fatores contribuíram decisivamente, portanto, para a volta dos dois dígitos no IPCA-15 acumulado em 12 meses (10,0%). 

Tabela 3 – IPCA-15 setembro/2021: índice geral e itens selecionados

FONTE: IBGE. Elaboração NEC/FACAMP

A principal consequência dos três fatores listados acima é o potencial impacto sobre a estrutura de custo dos demais produ-

tos da cesta considerada pelo IPCA. De fato, o índice de difusão do IPCA (que mede o percentual de produtos da cesta que regis-

traram alta nos preços) chegou a 71,9% em agosto de 2021, maior valor desde dezembro de 2020, refletindo uma disseminação 

do processo inflacionário. O crescimento da média dos núcleos do IPCA (que excluem, de diferentes maneiras, possíveis choques 

inflacionários) também revela certa persistência inflacionária, dificultando, portanto, previsões de normalização da inflação no 

médio prazo. 

c. Formação Bruta de Capital Fixo: a realidade pós-efeito contábil

A queda da FBCF no segundo trimestre reflete ao menos dois fatores apontados em relatórios anteriores. O primeiro fator 

refere-se ao efeito contábil do Repetro, que afetou as importações de máquinas e equipamentos sem gerar impactos positivos 

sobre a economia5. Conforme o IBRE/FGV, esse efeito inflou em cerca de 4 p.p. a variação da FBCF em 2020. Assim, a queda de 

-0,8% da FBCF em 2020  seria de -5,0% sem o efeito Repetro. O fim desse programa no segundo trimestre de 2021, combinado 

com o recrudescimento da pandemia entre março e a primeira quinzena de abril, provocou uma queda expressiva das importa-

ções de máquinas e equipamentos em abril e no segundo trimestre de 2021 (Tabela 4). 

5 Ver https://www.facamp.com.br/acontece-na-facamp/relatorio-trimestral-de-conjuntura-para-alem-da-euforia/
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O segundo fator concentra-se no comportamento da produção nacional de máquinas e equipamentos. Desconsiderando o 

efeito contábil, a retomada da atividade econômica, aliada à desvalorização cambial, impulsionou a produção nacional de má-

quinas e equipamentos (crescimento de 3,4% em relação ao trimestre anterior), destinada principalmente ao setor agrícola e à 

renovação do parque produtivo. No entanto, a queda deste indicador em junho (além da queda de 4,0% da produção de máquinas 

e equipamentos em julho, de acordo com a PIM-PF) sugere uma desaceleração da produção nacional, motivada, dentre outros 

fatores, pelo aumento da incerteza dos empresários em relação à continuidade da recuperação, à escassez de insumos de produ-

ção (principalmente no setor automotivo) e à possibilidade de racionamento de energia. Essa revisão das expectativas se reflete, 

ainda que de maneira precária, nos indicadores de confiança da indústria, como, por exemplo, o ICI da FGV, que ainda se encontra 

abaixo dos níveis verificados em 20206.

Assim, o comportamento instável da FBCF corrobora o cenário de estagnação do estoque de capital líquido entre 2017 e 

2020 em patamares muito distantes daqueles verificados até 2014, comprometendo a capacidade de recuperação da economia 

brasileira em direção aos níveis observados na fase de alta do ciclo econômico7.

Tabela 4 – Indicador IPEA de FBCF (%) (II Trimestre de 2021)

FONTE:  IPEA. Elaboração NEC/FACAMP

Gráfico 7 – Estoque líquido de capital fixo (preços 2010 – Base 100 = IV Tri 2013)

FONTE: IPEADATA. Elaboração NEC/FACAMP

6 Ver https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-07/sondagem-da-industria-fgv_press-release_jul21_2.pdf

7 O Estoque Líquido de Capital Fixo (ELCF) é estimado por meio do acúmulo dos fluxos de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) defla-
cionados e descontada a depreciação com base na metodologia descrita no texto para discussão do Ipea nº 2580 (Souza Júnior e Cornelio, 
2020). 
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3. PERSPECTIVAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO: CRISE HÍDRICA E CONDUÇÃO DA POLÍTICA 
ECONÔMICA COMO ENTRAVES PARA A RECUPERAÇÃO

As instabilidades setoriais e as incertezas que rondam as decisões de gastos de famílias e empresários, relatadas acima, 

são agravadas pela combinação da política macroeconômica pró-cíclica, adotada pelo governo em 2021, com a crise energética 

esperada já para o final de 2021. A conjunção desses fatores conforma um cenário negativo para 2022, pois contribui para uma 

reversão definitiva da trajetória do gasto com investimento e para a lentidão da recuperação do mercado de trabalho. As seções 

abaixo detalham cada um desses fatores e seus prováveis impactos sobre a economia brasileira. 

a. Incompatibilidade do Regime Fiscal com a recuperação da economia

O retorno abrupto da política fiscal em 2021 para os limites impostos pelo teto de gastos gerou diversas consequências para 

a recuperação da atividade econômica. Tais impactos negativos foram agravados com a demora na aprovação do orçamento, 

afetando o volume de gastos, especialmente para o combate à pandemia, no primeiro trimestre de 2021. 

No segundo trimestre, a aprovação de R$ 44 bilhões para o novo auxílio emergencial mediante aprovação da PEC emergen-

cial – que, dentre outras coisas, impõe o teto de gastos para estados e municípios e estabelece gatilhos de redução de gastos 

caso o teto seja rompido – foi insuficiente para promover a continuidade da recuperação verificada no segundo semestre de 

2020. As quatro parcelas de R$ 200, em média, foram insuficientes para a retomada do mercado de trabalho e, inclusive, para 

conter o avanço da miséria no país8. Entre abril e julho de 2021, foram gastos, com o pagamento do auxílio, cerca de 21% do valor 

despendido para o pagamento do mesmo benefício em 2020 (Gráfico 8). Quando se considera o total de gastos direcionados 

ao combate da pandemia, o volume despendido entre abril e maio corresponde a 22% dos gastos no mesmo período de 2020. 

Houve, portanto, uma reversão significativa do impulso fiscal, que atingiu 8 p.p do PIB em 2020, o maior nível já atingido em um 

único ano desde 1998 (início da série histórica). A mudança de uma política anticíclica para uma política pró-cíclica num curto 

espaço de tempo não apenas contribuiu para o resultado aquém do esperado no primeiro semestre, como já destacado, mas 

também afetará a atividade econômica ao longo do segundo semestre de 2021.

Gráfico 8 – Gastos com auxílio emergencial (R$ milhões)

FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração NEC/FACAMP

8 Ao menos 2 milhões de famílias tiveram a renda reduzida e caíram para a extrema pobreza entre janeiro de 2019 e junho de 2021. Ver 
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/mais-miseria-mais-fome/#page3 
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Ademais, a estratégia dos formuladores de política para o orçamento de 2022 (conforme o Projeto de Lei Orçamentária – 

PLOA) permanece: qualquer medida direcionada ao combate da crise econômica deverá ser condizente com o teto de gastos. 

Assim, qualquer plano de ampliação do programa Bolsa Família, ou outro plano de transferência de renda para 2022, dependerá de 

algum “espaço” no orçamento, liberado por cortes nas despesas discricionárias. 

Por exemplo, a grande “pedra no sapato” neste momento são os gastos previstos com precatórios em 2022 (R$ 89,1 bilhões), 

que comprometerá, segundo o governo, o investimento público e a política social. As negociações em torno da PEC 23/2021 para 

o parcelamento desses valores causam divergências e podem estabelecer um impasse para o orçamento em 20229. Isso porque o 

governo sugere adiar parte desse total e direcionar os recursos para o novo programa (Auxílio Brasil), que amplia os benefícios do 

Programa Bolsa Família. 

A ampliação dos programas de transferência de renda no PLOA 2022 se dá em conjunto com a diminuição da previsão dos 

investimentos públicos para 0,27% do PIB, muito abaixo dos níveis verificados nos PLOA elaborados na década passada, e correção 

do salário mínimo pelo INPC de 8,4% (previsão de setembro de 2021), provavelmente abaixo do IPCA de 2021, especialmente para 

as faixas menores de renda. Tal cenário pode tornar o efeito da ampliação do programa Bolsa Família inócuo, diante dos impactos 

negativos da queda do investimento público e provável perda real do salário mínimo para 2022 (Gráfico 9). O avanço dos ajustes 

sobre os investimentos e outros gastos discricionários limita cada vez mais a capacidade do Estado de adotar políticas públicas 

cruciais para a recuperação econômica (Gráfico 10).  

Já pelo lado da receita, as previsões registradas no PLOA 2022 podem estar subestimadas, por conta da provável continuidade 

da escalada inflacionária no segundo semestre de 2021 e em 2022, impactando positivamente a arrecadação, e das possíveis re-

ceitas provenientes de alienação de bens ou privatização. O aumento da receita, combinado com o aumento do teto limitado pelo 

IPCA de junho de 2021, pode gerar redução da dívida bruta do Governo Federal em relação ao PIB (previsão é de 79,8% do PIB em 

2022 ante 81,2% em 2021). 

Gráfico 9 – Investimento público previsto no PLOA (% do PIB) (2010-2022)

Fonte: Valor Econômico (https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/06/baixo-investimento-publico-freia-mais-a-retomada.ghtml)e NEC/FACAMP. 

9 https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/pec-23-nao-soluciona-orcamento-nem-pagamento-de-precatorios-mas-ha-alternati-
vas-25092021
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Gráfico 10 – Despesas obrigatórias e discricionárias no orçamento (% do total) (2008-2022)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração NEC/FACAMP.

b. Política monetária contracionista: combate à inflação ou estímulo à estagflação?

O Banco Central do Brasil (BC) voltou a se reunir na quarta-feira (22/09/21) e, mais uma vez, elevou a taxa básica de juros, 

levando-a a 6,25% ao ano. Trata-se do quinto aumento consecutivo da Selic, que, conduzida ao patamar de 2% a.a. na reunião de 

05 de agosto de 2020, permaneceu nesse patamar até a reunião de 17 de março de 2021, quando então, em nome do combate à 

inflação, voltou a subir.

Ademais, em evento ocorrido em 14 de setembro, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, teve o seu momento Mario 

Draghi e declarou que o BC fará “o que for necessário” para reduzir a inflação à meta definida para 2021 (3,75%, com uma banda 

de variação de 1,5%). O aumento recente da Selic e as perspectivas de mais dois aumentos até o final do ano (levando a taxa 

básica para 8,25%) confirmam essa disposição.

Segundo cálculos da consultoria Tendências, cada ponto percentual de aumento na Selic eleva em R$ 9,5 bilhões a Dívida 

Pública Federal. Esses 4,25 pontos percentuais de aumento observados desde março último representaram, assim, um acréscimo 

na dívida de R$ 40,37 bilhões, valor praticamente idêntico ao que foi autorizado pela PEC Emergencial (PEC 186/19) para paga-

mento do Auxílio Emergencial em 2021, benefício que deve se estender a 40 milhões de pessoas, e 18% superior à “economia” de 

R$ 34,3 bilhões que a mesma PEC proporcionará à União em 10 anos.

A justificativa desses custos a partir dos possíveis efeitos do aumento da Selic sobre a inflação é controversa. A transmissão 

da alta de juros para o mercado de crédito parece pouco eficiente, uma vez que a inflação ora em curso não provém de um excesso 

de crédito, fruto de uma perspectiva otimista quanto ao futuro tanto de bancos credores quanto de consumidores e produtores, 

ávidos por gastar em antecipação a um período de bonança que se aproxima. Muito pelo contrário, o momento é de extrema e 

disseminada desconfiança em relação à capacidade de a economia retomar taxas minimamente razoáveis de crescimento. Por 

outro lado, o canal de transmissão do câmbio parece cada vez menos responsivo aos movimentos da taxa de juros de curto pra-

zo, movendo-se por força das entradas e saídas de capitais estrangeiros e nacionais que buscam oportunidades de curto prazo 

de ganhos de capitais nos mercados de títulos de dívida e de capitais. Esse mesmo movimento de entrada e saída de capitais 

especulativos parece tornar bastante incerta e imprecisa a capacidade da taxa de juros de curto prazo influenciar o canal de 
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transmissão dos preços dos ativos, via efeito nas taxas de longo prazo nos mercados de dívida (pública, sobretudo). Resta ao BC 

o canal de transmissão das expectativas, e daí a importância das declarações do Banco Central sobre a contundência do aperto 

monetário. Apenas esse canal parece responder aos apelos do BC, pelo menos assim lhe parece.

O controle da inflação da forma tal com ela se apresenta no Brasil de hoje passa por reorganizar as cadeias de distribuição 

e abastecimento, truncadas pelas incertezas da pandemia. Tentar controlar a inflação nesse momento, utilizando-se da elevação 

abrupta (ainda que anunciada e ansiosamente aguardada pelos mercados) da taxa Selic e do canal de transmissão das expecta-

tivas, significa impor à sociedade um custo excessivo em um momento que já padece de um viés recessivo acentuado. Dadas as 

atuais causas-raiz da inflação, tal esforço só terá como resultado um aprofundamento da recessão que já se arrasta há cinco anos 

no país. O BC, atualmente, vê-se acuado entre, de um lado, obrigações imensas e, de outro, um arsenal teórico e instrumental 

completamente incapaz de orientá-lo frente a seus desafios.

c. A crise do setor energético em 2021 e 2022

As condições de suprimento de energia seguem alimentando preocupações crescentes quanto a um possível cenário de 

racionamento. Com efeito, a constatação de chuvas abaixo da expectativa em agosto de 2021 levou os especialistas do setor 

elétrico a refazer as contas para calcular o que precisa ocorrer daqui para frente para se evitar um problemático racionamento de 

energia ainda em 2021. 

A se julgar pela análise da PSR (uma das mais renomadas consultorias brasileiras na área de energia)10, a resposta é tão direta 

quanto inquietante: para se evitar o fantasma do apagão em 2021 e 2022 já não basta a combinação de uma leve melhoria das 

condições hidrológicas com as ações emergenciais já tomadas até aqui pelo governo − a flexibilização dos limites de armaze-

namento e vazão das usinas hidrelétricas, o acionamento de geração existente sem contratos, o aumento da importação e dos 

limites de transmissão do Nordeste para o Sudeste. Segundo os especialistas, para que não haja cortes de suprimento energético 

logo mais será necessária a adoção de um programa mais amplo de redução voluntária de demanda.

Não se trata, porém, de um programa qualquer ou mesmo da aguardada retração da demanda em resposta ao encarecimento 

da energia visto nos últimos meses. Trata-se, isso sim, de um amplo programa de resposta adicional da demanda que atinja não 

só a indústria, mas preferencialmente todos os consumidores e cuja implementação seja rápida, caso contrário, será tarde demais. 

A necessidade de redução da demanda para reequilíbrio do sistema mostra, assim, que a possibilidade de aceleração econô-

mica hoje está indubitavelmente bloqueada pelas condições energéticas. Como anda a passos lentos a definição desse programa 

de redução voluntária da demanda e como o governo resiste em decretar um racionamento imediato, tudo indica até aqui que, na 

melhor das hipóteses, pode-se evitar o racionamento de 2021, mas isso só se fará operando o sistema no limite (o que aumenta 

os riscos de ocorrerem sucessivas falhas de atendimento) e desacelerando o nível de atividade de forma involuntária, ou seja, 

em decorrência da piora do estado de confiança dos agentes num cenário em que a energia se tornou claramente um gargalo ao 

crescimento. 

Quanto a 2022, mantidas as condições atuais, os reservatórios seguirão esvaziados. Faz-se necessário torcer para que nada 

mais de errado aconteça no ano que vem, o que significa a efetiva entrada em operação, como previsto, de cerca de 7 GW de nova 

capacidade de geração não hidrelétrica e um bom período de chuvas. Mesmo com a entrada em operação dessa nova capacidade, 

se não vierem chuvas acima do patamar visto em 2021,  os reservatórios estariam, no final de 2022, em níveis próximos aos vistos 

atualmente. E assim, seria necessário contratar mais energia emergencial (e cara) e torcer novamente por um volumoso período 

de chuvas em  2023 e talvez até por mais tempo, até que se promova uma efetiva melhora do planejamento setorial.

10 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-dia-de-atraso-efeito-das-medidas-na-mitigacao-dos-riscos-diminui-diz-espe-
cialista,70003809624 
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