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O ano de 2022 começa com a percepção de que a variante ômicron,

embora mais transmissível, é menos nociva para a saúde pública. A

experiência da África do Sul, onde primeiro se identificou a nova cepa,

sugere que ela causa sintomas mais leves que as anteriores, reduzindo a

demanda por cuidados intensivos nos hospitais. Ainda na África do Sul, os

períodos de internação têm sido mais curtos que nas ondas anteriores.

Sendo assim, o risco de sobrecarga dos sistemas de saúde é muito

menor. Além disso, vacinas adaptadas para as características específicas

da ômicron logo deverão estar disponíveis, bem como outras medidas

terapêuticas, como antivirais, que apontam para resultados promissores

no tratamento de sintomas mais leves da doença.

Diante desse quadro, se espera que o impacto econômico da nova

variante seja relativamente pequeno, ao menos quando comparado

com algumas das ondas anteriores. Isso porque os governos ao redor

do mundo têm evitado a adoção de medidas mais duras de restrição da

mobilidade, apesar da explosão do número de casos de Covid-19 nos

últimos dias. Ao evitar lockdowns abrangentes e prolongados, o impacto
sobre a produção e o consumo tende a ser menos relevante.

Essa avaliação relativamente otimista é compartilhada por diversos

bancos centrais. Embora reconheçam a nova variante como um fator de

risco, combater a inflação elevada nos últimos meses alcançou o topo da

lista de prioridades das autoridades monetárias ao redor do globo, em

detrimento das preocupações com o vigor da atividade econômica, o foco

principal até poucos meses atrás.

No caso específico do Fed, o BC norte-americano, uma parcela

relevante de seus membros mudou radicalmente de postura ao longo

do final de 2021. Até então, o diagnóstico predominante era o de que as

pressões inflacionárias estavam concentradas em apenas poucos itens e

tinham um caráter meramente temporário.
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Nas últimas semanas, a autoridade monetária dos EUA reconheceu

que o movimento de alta dos preços é disseminado e persistente,

características, aliás, que temos destacado já há vários meses. Essa

capitulação veio depois de uma longa sequência em que os números da

inflação superaram consistentemente as projeções iniciais. Ao mesmo

tempo, os indicadores de difusão da inflação – aqueles que calculam o

percentual de bens e serviços que registram variação positiva dos seus

preços – também estabeleceram novas máximas da última década,

reforçando a abrangência do movimento inflacionário.

Hoje é dominante a visão de que a pandemia, depois do choque

inicial nos primeiros meses de 2020, gera efeitos liquidamente

inflacionários em escala global. Isso ocorre em razão das restrições

sobre a oferta de diversos bens e mesmo de mão-de-obra. Também têm

papel importante os enormes estímulos monetários e fiscais

implementados e que garantiram a sustentação de um elevado nível da

demanda. Diante das indicações de que a pior fase da pandemia já

passou, não há mais razões para manter esses estímulos extraordinários.

De volta aos EUA, o Fed antecipou o fim do programa de injeção

maciça de liquidez de junho para março e já considera 3 altas de

25bps da taxa básica de juros para este ano. Diante de uma economia

que cresce ao redor de 5%, muito acima de seu potencial de longo prazo,

que exibe uma taxa de desemprego próxima da mínima histórica e que

registra taxas de inflação significativamente acima da meta, esse

endurecimento da postura do Fed não deveria surpreender. Continuamos

acreditando numa elevação mais rápida e maior dos juros nos EUA que a

indicada pela mediana dos analistas.

Essa conjuntura impõe um desafio para as economias emergentes. A

grande maioria desses países é importadora líquida de capitais

internacionais. Isso significa que a mera expectativa de aperto monetário

nos EUA desestimula o fluxo entrada de recursos nessas economias,

consequentemente pressionando suas moedas. Uma taxa de câmbio mais

depreciada, por sua vez, acentua as pressões inflacionárias nessas regiões.

Não por acaso, já se observa um movimento bastante generalizado de

aperto da política monetária no universo desses países. Da periferia da

Zona do Euro à América Latina, observamos os BCs endurecendo o

discurso e elevando suas taxas básicas ao longo do ano passado. E o

movimento ganhou ainda mais tração no último trimestre.

Para além desse quadro que afeta todo o conjunto dos emergentes, o

Copom também enfrenta questões particulares da economia brasileira

que complicam sua tarefa de conter a escalada inflacionária. A

contínua deterioração do cenário de médio prazo das contas públicas

aumenta a percepção de risco do país e, consequentemente, o chamado

juro neutro de equilíbrio. Essa alta, por sua vez, demanda um patamar

mais alto da taxa Selic para trazer a inflação de volta para a meta.
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Em nossa avaliação, apenas recentemente o Copom adotou uma

postura mais decisiva no combate à deterioração do ambiente

inflacionário. Logo que iniciou o ciclo de alta da Selic em março do ano

passado, o BC sinalizou um ajuste brando da taxa básica de juros. Com

uma aceleração intensa da inflação corrente, aquela sinalização acarretou

em piora das expectativas inflacionárias. Sucessivos ajustes de sua postura

culminaram em dezembro último com um maior endurecimento tanto do

seu discurso quanto das suas ações.

Não por acaso, e apenas a partir de então, se estancou o processo de

deterioração das expectativas inflacionárias. Contudo, isso não quer

dizer que o Copom deverá interromper o processo de normalização de

juros em breve. Essa melhora ainda é bastante frágil diante do quadro que

se desenha no cenário internacional, bem como das incertezas locais.

Seguimos acreditando numa Selic de 12,5% ao final do ciclo atual,

patamar que deverá persistir até o final deste ano. Esse maior grau de

restrição monetária doméstica, o quadro de incertezas gerado pela eleição

do final do ano e a redução dos estímulos fiscais e monetários ao redor do

mundo apontam para um quadro desafiador, para dizer o mínimo, para a

atividade econômica ao longo dos próximos trimestres.
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Expectativas de Inflação no Brasil
Desvio em relação à meta. Fonte: Focus BCB. Elab.: Porto Seguro Investimentos

2018 2019 2020 2021 (p) 2022 (p)

PIB var. acum. % 1,8 1,4 -4,1 4,7 0,0

IPCA var. acum. % 3,7 4,3 4,5 10,0 5,2

Câmbio R$/US$, dez 3,87 4,03 5,20 5,58 5,70

Selic %, dez 6,50 4,50 2,00 9,25 12,50

                                                                                        (p): projeções


