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Movimento inflacionário segue forte e disseminado. De um lado, a

elevação dos preços dos bens industriais, fruto de restrições de

oferta e da maior demanda durante a pandemia, não mostra o alívio

esperado. Ao mesmo tempo, os preços dos serviços começam a

avançar mais rapidamente, resultado da reabertura gradual da

economia. Em meio a esse quadro, persistem as pressões sobre

componentes voláteis como alimentos e energia, magnificados por

novo enfraquecimento da taxa de câmbio. Diante da perspectiva de

um elevado grau de incerteza quanto ao futuro da política fiscal, o

Real não deve desempenhar papel desinflacionário relevante no

curto e médio prazo. Sendo assim, as sucessivas surpresas altistas da

inflação corrente e a piora das expectativas demandam uma Selic

ainda maior que o esperado até recentemente. Por isso, estamos

revisando novamente o nível da taxa básica ao final do atual ciclo,

que deve alcançar 9,5% no primeiro trimestre de 2022, com um

óbvio impacto negativo sobre as já deprimidas expectativas de

crescimento para o próximo ano.

▪ Diante de enorme incerteza e das restrições impostas no início da

pandemia, a produção industrial global registrou uma inédita

contração no início do segundo trimestre de 2020. Porém, os

estímulos fiscais e monetários lançados por governos e bancos

centrais ao redor do mundo inverteram essa dinâmica ao induzir

uma forte recuperação do consumo nos meses seguintes.

▪ Essa rápida retomada da demanda, contudo, se concentrou no

segmento de bens, em razão da restrição da oferta de serviços e do

próprio temor de contágio em atividades que demandassem maior

interação pessoal. Essa mudança na composição da cesta de

consumo global se consolidou em meio a um nível bem mais baixo

dos estoques de vários produtos.

▪ Depois de dezoito meses do início da pandemia, as cadeias globais

de produção ainda estão longe de uma normalização em diversos

segmentos. A indústria global tem visto sua operação limitada pela

falta de peças e matérias-primas, escassez que se traduz, por

exemplo, em prazos de entrega mais alongados – vide gráfico a

seguir – e em custos mais elevados que oneram bastante os preços

finais dos bens industrializados.

▪ O otimista diria que a oferta, mesmo que com algum atraso, deve

se ajustar à essa forte demanda. Porém, parte relevante dessa

demanda é fruto de estímulos econômicos que, se eram justificáveis

no ano passado, fazem cada vez menos sentido atualmente. Sendo

assim, por que as empresas deveriam aumentar significativamente

sua produção?
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▪ Dependendo do produto, o tempo de maturação do investimento

para que as empresas comecem a produzir pode ser de um a dois

anos. E até lá, a demanda pode ser bem diferente da atual.

▪ Portanto, não esperamos que esse desequilíbrio entre oferta e

demanda seja resolvido com o aumento da primeira.

Consequentemente, enquanto os custos e a demanda seguirem em

patamares elevados, os preços dos bens industrializados não devem

arrefecer nos próximos meses.

▪ Um complicador adicional é a crise energética manifestada em

várias partes do mundo, que pode exacerbar a desorganização das

cadeias de produção. Na China, por exemplo, a crise no

fornecimento de eletricidade está causando apagões em algumas

províncias e forçando as fábricas a cortarem a produção.

▪ Já na Europa, a geração eólica caiu drasticamente neste verão, bem

como a geração de energia hidrelétrica, exigindo o aumento da

geração térmica. Com suprimento limitado de gás natural vindo da

Rússia e da Noruega, a situação no continente tende a se agravar

com a chegada do inverno, quando sazonalmente ocorre o

aumento da demanda para aquecimento.

▪ A escassez de recursos naturais para fazer frente a um crescimento

forte e rápido da demanda de energia e a gradual transição para

fontes mais limpas (mas, por enquanto, mais caras) terminam por

pressionar os preços de energia e de bens. Tudo isso num

momento, conforme mencionado anteriormente, em que as

estruturas de produção seguem prejudicadas.
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▪ Em resumo, a equalização entre a oferta e a demanda tem ocorrido

através de preços mais altos. Todavia, é politicamente insustentável

que essa situação perdure por muito mais tempo.

▪ Acreditamos que a resposta virá através da redução da demanda

agregada, o que passaria por retirar, mesmo que gradual e

parcialmente, os estímulos lançados há mais de um ano.

▪ Aliás, dirigentes do Federal Reserve (Fed) têm reconhecido, um a

um, que o quadro de inflação nos EUA se mostra pior do que o

imaginado até recentemente, recomendando assim uma postura

menos expansionista da política monetária.

▪ No Brasil, este quadro de inflação bastante adverso pode ser visto

no gráfico a seguir. Nos quinze meses contados a partir de junho

do ano passado até agosto deste ano, o IPCA superou a expectativa

mediana da pesquisa Focus do Banco Central em treze deles. O

desvio médio nesse período, incluindo as duas surpresas positivas

em janeiro e abril deste ano, foi de trinta e um pontos base por

mês.

▪ Como resultado, a maior inflação corrente acaba contaminando as

expectativas inflacionárias de 2022, hoje o foco atual da política

monetária, que seguem se afastando do centro da meta de 3.5%. O

risco é que essa deterioração das expectativas, se mantida por mais

tempo, também se aplique para 2023.

▪ Diante desse quadro, é inevitável pressupor um cenário em que a

Selic precisará subir ainda mais diante do risco de que novos gastos

públicos acabem por piorar a trajetória fiscal de médio e longo

prazo, o que elevaria o risco-país, mantendo o câmbio depreciado e

alimentando novas pressões inflacionárias.
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▪ O Copom já sinalizou que não pretende acelerar o ritmo de alta da

Selic, à espera de mais informações sobre o estado da economia e a

persistência dos choques em vigor. Nossa avaliação é a de que essa

estratégia é arriscada, pois ao optar por reagir à inflação ao invés de

se antecipar aos seus movimentos, a autoridade monetária pode se

ver obrigada a praticar uma taxa de juros maior ao final do ciclo.

▪ Diante do atual cenário corrente e prospectivo da inflação,

acreditamos que a Selic alcançará o patamar de 9,5% ao final do

primeiro trimestre de 2022, permanecendo então inalterada até

pelo menos as eleições de outubro do próximo ano. Esse patamar é

compatível com uma postura monetária (Selic real vis-à-vis o

chamado juro real neutro – aquele que não estimula ou desestimula

a economia), similar a outros episódios importantes de desinflação

observados ao longo das duas últimas décadas.

▪ Esse significativo aperto monetário se junta às incertezas associadas

ao ciclo eleitoral e à crise hídrica, deprimindo ainda mais as

expectativas já modestas de crescimento para o PIB em 2022.
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2018 2019 2020 2021 (p) 2022 (p)

PIB var. acum. % 1,8 1,4 -4,1 5,0 0,6

IPCA var. acum. % 3,7 4,3 4,5 8,6 4,5

Câmbio R$/US$, dez 3,88 4,02 5,19 5,25 5,40

Selic %, dez 6,50 4,50 2,00 8,25 9,50

                                                                                        (p): projeções


