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À época do carnaval de 2020, a Covid-19 se espalhava rapidamente

pelo planeta, trazendo uma perda enorme de vidas e um custo

econômico significativo. Como resposta, governos e bancos centrais de

todo o mundo lançaram mão de estímulos fiscais e monetários em escala

inédita na história econômica. Os resultados foram sem dúvida muito

positivos, uma vez que a atividade econômica global apresentou uma

retomada rápida e vigorosa.

A ampla liquidez e os juros baixos levaram não apenas à recuperação

econômica, mas também a uma significativa valorização dos preços

de diversos ativos, financeiros ou não, incluindo várias commodities.

Vale dizer que para além da maior demanda, restrições na oferta causadas

por fatores climáticos e por problemas logísticos também contribuíram

para a alta dos preços dos grãos, dos metais e da energia.

A combinação da retomada da demanda, especialmente por bens,

com custos maiores de produção de vários desses produtos levou a

uma alta expressiva da inflação em quase todos os cantos do planeta.

Basta dizer que os Estados Unidos e a Europa registraram os maiores

índices de inflação das últimas várias décadas, enquanto o Brasil encerrou

2021 com uma alta de dois dígitos do IPCA.

Não por acaso, diversos bancos centrais, especialmente entre as

economias emergentes, iniciaram já no ano passado um processo de

retirada dos estímulos implantados no início da pandemia. No caso

dos países desenvolvidos, esse movimento é mais recente e ainda parcial,

uma vez que os BCs das duas principais economias do ocidente, EUA e

Europa, ainda não iniciaram o movimento de alta de suas taxas básicas de

juros (a expectativa, porém, é que o Federal Reserve, o BC norte-

americano, promova a primeira elevação ainda neste mês de março).

Antes, porém, que todas as feridas geradas pela pandemia da Covid-

19 estivessem devidamente cicatrizadas, o planeta se depara, uma vez

mais às vésperas de um carnaval, com outra crise que já causa enorme

custo humanitário e econômico. A invasão da Ucrânia pela Rússia ao

final de fevereiro lança uma grande nuvem de incerteza não apenas sobre

a economia europeia mas também sobre outras partes do globo.

O conflito no leste da Europa já causa uma nova escalada nos preços

de alguns produtos de grande consumo mundial, como o petróleo e o

trigo, itens muito importantes da pauta de exportações da Rússia e da

Ucrânia. Além das sanções econômicas impostas à Rússia por diversos

países do ocidente, a escalada militar também aumenta os riscos (e os

custos) logísticos de transporte desses e de outros produtos nos quais os

dois países têm grande relevância no comércio internacional.

Depois de subir 55% em 2021, o preço do barril de petróleo no

mercado internacional já acumula alta de cerca 40% em pouco mais

de dois meses em 2022.
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No caso do trigo, em que Rússia e Ucrânia são o segundo e o quarto

maiores exportadores mundiais, respectivamente, as altas também

têm sido expressivas, somando cerca de 30% desde o início deste ano.

O quadro é preocupante à medida em que são produtos de grande

consumo e de difícil substituição, com o agravante de que os estoques

globais em ambos os casos estão em patamares historicamente baixos.

Para tornar a situação ainda mais desafiadora, os preços de outras

commodities metálicas e industriais também têm subido, ainda que

em escala inferior às duas já mencionadas. Esses movimentos são

reflexo de vários fatores, entre os quais podemos destacar as medidas de

estímulo à economia doméstica chinesa adotadas no passado recente por

parte do governo local e o aumento do custo de transporte e de produção

em razão da elevação dos preços do petróleo e seus derivados.

Embora ainda seja impossível prever o desdobramento da crise entre

Rússia e Ucrânia, há também um risco potencial à oferta global de

microprocessadores eletrônicos e alimentos no futuro. Isso, porque a

Rússia é grande produtora e exportadora de fertilizantes e de materiais

fundamentais para a fabricação daqueles componentes eletrônicos. Em

meio a sanções e retaliações, não parece sensato descartar desde já

restrições à oferta global desses itens. É bom lembrar que no caso dos

microprocessadores, a oferta global já enfrenta grandes dificuldades desde

o início da pandemia.

Em meio a essas pressões e ameaças inflacionárias e à enorme

incerteza inerente a um conflito como esse que assistimos entre

Rússia e Ucrânia, é mais que esperado que a economia global como

um todo, e a da Europa em particular, experimente alguma

desaceleração no seu ritmo de expansão econômica. Preços mais altos,

especialmente de bens de primeira necessidade como alimentos e energia,

impõem perdas no poder de compra dos consumidores, enquanto que a

dúvida sobre a evolução da crise também limita a confiança de

empresários para levar adiante projetos de investimento.

A B C

31/12/20 31/12/21 01/03/22

Petróleo (US$/barril) 49 75 103 55% 38%

Gasolina (US$/galão) 141 223 309 58% 39%

Trigo (US$/bushel) 641 771 1002 20% 30%

Soja (US$/bushel) 1315 1329 1705 1% 28%

Algodão (US$/libra) 78 113 126 44% 12%

Alumínio (US$/ton.) 1979 2808 3487 42% 24%

Cobre (US$/libra) 352 446 459 27% 3%

C/B B/A

Fonte: Bloomberg                           Elab.: Porto Seguro Investimentos

Preço de Commodities
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É diante desse quadro que combina uma aceleração adicional de

níveis já elevados de inflação com a provável desaceleração da

atividade econômica com que se deparam os principais bancos

centrais do planeta. No caso do BC da zona do Euro, parece claro que

qualquer movimento de aperto das condições monetárias que estivesse

sendo planejado para este ano será postergado para um futuro incerto,

exceto por um desfecho rápido e sem maiores traumas do conflito

envolvendo seus vizinhos do leste.

No que diz respeito ao Fed, o BC norte-americano, é muito provável

que ele comece ainda neste mês de março o ciclo de alta de sua taxa

básica de juros. De todo modo, a velocidade e a intensidade poderão

ser menores que o precificado pelos mercados até poucas semanas

atrás. De um lado, os impactos da invasão russa à Ucrânia sobre a

atividade econômica são menores nos EUA do que aqueles que serão

sentidos na zona do Euro. Por outro lado, o desvio da inflação corrente em

relação à meta é muito maior nos EUA do que do outro lado do Atlântico.

A hipótese mais provável é que os BCs dos países desenvolvidos

tolerem uma pressão inflacionária avaliada como temporária, gerada

sobretudo por choques de oferta, evitando um aperto excessivo das

condições financeiras num momento em que a elevação da incerteza

já deve impedir um sobreaquecimento da demanda. Na prática, a crise

Rússia/Ucrânia pode desacelerar o ciclo de normalização monetária na

maioria países desenvolvidos. O risco é que a inflação corrente, mantida

elevada por mais tempo, contamine as expectativas de longo prazo, o que

dificultaria a convergência para as metas, exigindo então níveis ainda mais

elevados dos juros no futuro.

Desenha-se, portanto, ao menos no curto prazo, um quadro que

combina o pior dos dois mundos: inflação ainda mais alta e piora da

atividade econômica. É possível que em breve, cresça o uso da palavra

estagflação para ilustrar esse ambiente. Se a crise perdurar por um curto

período, será naturalmente um exagero. Se ao contrário, o conflito na

Europa se acentuar e/ou se prolongar, esse será um risco cada vez maior.

Vale dizer que o dilema enfrentado por diversos BCs ao redor do

mundo, em particular pelo europeu, de combater ou não a alta

recente dos preços de energia e alimentos é, de certa forma, menor

para seus congêneres de vários países emergentes. Isso não ocorre

porque seus desafios para enfrentar essa nova onda inflacionária sejam

menores, mas porque, em geral, já estão num estágio do ciclo de aperto

monetário mais avançado que seus pares do mundo desenvolvido.

Essa condição permite que vários desses bancos centrais do mundo

emergente se mostrem mais pacientes, à espera que os efeitos

defasados das altas já realizadas nos juros tragam o esperado alívio

inflacionário.
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Aqui no Brasil, o Copom se defronta não apenas com essas pressões

inflacionárias vindas do exterior mas também com a alta dos preços

dos serviços na esteira do processo de reabertura da economia. Se os

indicadores mais recentes já mostravam uma disseminação do processo

de alta dos preços entre os vários grupos de bens e serviços que

compõem o IPCA, o risco agora é que a esperada desaceleração da

inflação, fruto do aperto monetário empreendido desde o início de 2021,

seja adiada por mais alguns meses.

Dois fatores podem contribuir para atenuar esse quadro. De um lado,

chuvas abundantes durante o verão ajudaram a recuperar o nível de

armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas do centro-sul.

Com isso, diminuiu a geração de energia através de fontes mais caras

(termelétricas), abrindo espaço para que a bandeira tarifária de energia

elétrica sofra uma redução importante ao longo dos próximos meses. De

outro lado, a valorização do BRL nos últimos meses ajuda a absorver parte

da alta dos preços em USD das commodities.

Outro importante desafio para a autoridade monetária brasileira

durante as próximas semanas será conter a deterioração das

expectativas inflacionárias. A despeito do aperto monetário já realizado,

as expectativas para o comportamento da inflação nos próximos anos

seguem se deteriorando, superando o centro da meta.

Diante desse quadro e levando em consideração o estágio atual do

ciclo de aperto monetário e os efeitos cumulativos (e defasados) dos

aumentos já ocorridos na taxa de juros sobre a economia, mantemos

a nossa projeção de uma nova alta de 100bps da taxa Selic na reunião

marcada para meados de março. Em maio deve ocorrer ainda uma

última elevação, de 75bps, o que levaria a Selic para 12,50% ao final do

ciclo. Embora as circunstâncias recentes imponham um risco adicional

para a inflação, acreditamos que o Copom optará por manter a Selic no

patamar de 12,5% por mais tempo ao invés de elevar ainda mais a taxa

básica de juros, inegavelmente já em campo bastante contracionista.
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2018 2019 2020 2021 (p) 2022 (p)

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

IPCA var. acum. % 3,7 4,3 4,5 10,1 6,0

Câmbio R$/US$, dez 3,87 4,03 5,20 5,58 5,50

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

                                                                                        (p): projeções


