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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
ATIVIDADE 
MENOS CONSUMO, MAIS ESTOQUES 
A economia brasileira deverá apresentar uma discrepância entre oferta e 
demanda, que se resolverá pelo aumento dos estoques. O financiamento do 
consumo deve-se tornar mais difícil, até pelo aumento dos juros, enquanto 
a ocupação e a renda do trabalho não crescerão muito. O consumo também 
dependerá da utilização de poupança pessoal. A oferta deve ir se 
recuperando, especialmente na medida em que as cadeias de produção 
forem se normalizando, permitindo recomposição dos estoques. No 
conjunto, o consumo fraco e a exportação sem tanto dinamismo apontam 
para crescimento do PIB real de apenas 0,2% em 2022. 

 
INFLAÇÃO 
ELEVAÇÃO ADMINISTRADA 
As novas projeções de inflação do BCB revelam que a autoridade monetária 
fez ajustes relevantes nas premissas para preços administrados, sendo o 
item combustíveis o provável responsável pela maior parte da revisão. 
Nosso cenário básico para os preços regulados é de uma elevação menos 
intensa, em especial por conta de hipóteses mais favoráveis para as tarifas 
de energia e para o preço internacional do petróleo. 

 
FISCAL 
MUDANÇA DE MARÉ? 
A inflação crescente impulsionou a arrecadação de tributos e comprimiu as 
despesas do governo central em 2021. O descompasso entre receitas, que 
foram crescendo ao longo do ano acima do IPCA, puxadas pelo IGPM, e os 
benefícios do INSS, ajustados em 5,45% no começo do ano, ajudaram a 
reduzir significativamente o déficit do governo central e fazer com que as 
despesas obrigatórias caíssem em proporção do PIB. A expectativa de queda 
da inflação em 2022, de 10,1% para próximo de 5%, deve inverter essa 
dinâmica, levando a, entre outros fenômenos, um aumento da despesa 
como proporção do PIB. O resultado primário do governo central em 2022 
também deve se ressentir de uma queda no IRPJ e aumentos de despesas 
permitidos pela alteração do teto do gasto obtida com a PEC dos precatórios 
votada no final do ano passado. O resultado primário dos Estados e 
Municípios também deve cair em 2022, por conta da menor arrecadação e 
da projeção de forte aumento de despesas, inclusive com pessoal, em várias 
unidades da Federação.  
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ATIVIDADE – MENOS CONSUMO, MAIS ESTOQUES 
 

Oferta e demanda devem divergir ao longo de 2022. Os juros reais subindo à medida em que a desinflação avança, 
a incerteza sobre as condições macroeconômicas e um mercado de trabalho ainda frágil, especialmente nos 
segmentos de menor renda, devem segurar o consumo das famílias e o investimento das empresas. A produção deve 
continuar se ajustando, especialmente naqueles setores em que a escassez de peças e componentes a restringiu em 
2021, como é o caso da indústria automobilística. Com os preços das commodities cedendo, esse processo pode se 
fortalecer, facilitando a recomposição dos estoques, que estão em níveis baixos. 

O financiamento do consumo das famílias não deve se expandir significativamente em 2022. A relação produto por 
trabalhador já retornou para o patamar anterior da pandemia, limitando a possibilidade de aumentos significativos 
de emprego ou salários. No relatório SafraSemanal de 20 de dezembro apresentamos nosso indicador proprietário 
que relaciona a produção com o nível de emprego e verificamos que, após uma forte alta da produção, sem aumento 
relevante do quadro de mão de obra no segundo semestre de 2020, as empresas passaram a expandir a contratação 
de trabalhadores, mesmo com estagnação da produção. O número de pessoas empregadas já está, portanto, 
ajustado ao nível de produção, não se identificando uma demanda reprimida por novos trabalhadores. 

Em novembro, a população ocupada em vagas informais atingiu 40 milhões de pessoas, na série com ajuste sazonal. 
Isso significa apenas 250 mil ocupações a menos do que em fevereiro de 2020, pré-pandemia (Gráfico 1). Além disso, 
as ocupações formais já se recuperaram integralmente, subindo para 53,8 milhões de pessoas, na série com ajuste 
sazonal. Assim, a taxa de desemprego também retornou para patamar próximo do período anterior da pandemia 
(Gráfico 2).  

A piora da expectativa dos empresários não cria estímulo para novas contratações. Estando a expansão da 
capacidade de produção limitada – até pelos efeitos cumulativos esperados da política monetária – não se deve ver 
grande aumento de empregados nos próximos meses. Os reajustes de setores como escolas, observados nas últimas 
semanas, também sugerem que não há grandes pressões salariais no setor de serviços, que se recuperou por último. 

Gráfico 1. População Ocupada 
(milhões de pessoas, dessazonalizado) 
 

 
Fonte: IBGE e Banco Safra 

Gráfico 2. Taxa de Desemprego 
(%, dessazonalizado) 
 

 
Fonte: IBGE e Banco Safra 

Os rendimentos médios nominais e reais têm apresentado queda persistente nos últimos meses. Na esteira da 
inflação observada em 2021, o rendimento real do trabalho caiu para o menor patamar da série histórica iniciada 
em 2012 (Gráfico 3). Mas, para além disso, tem-se visto nos últimos meses queda do rendimento nominal médio, 
que se explica em parte pelo efeito de composição do aumento da ocupação. O setor de serviços, que pode voltar a 
funcionar com maior liberdade com a aparente redução do risco da Covid-19 (apesar do aumento de mortes 
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recentemente), tipicamente comanda salários mais baixos do que o industrial. Assim, o reingresso dos trabalhadores 
desses setores puxou para baixo a renda média da força de trabalho. Desta forma, apesar do aumento do número 
de pessoas empregadas, não só a massa salarial real tem declinado nos últimos meses, mas, surpreendentemente, 
a massa nominal ajustada sazonalmente não apresenta expansão desde meados do ano passado. Essa fraqueza do 
mercado do trabalho deve persistir em 2022, sendo pouco compensada pelo aumento das transferências do Auxílio 
Brasil.  

Gráfico 3. Rendimento Médio Nominal (R$ mensais) 
 

 
Fonte: IBGE e Banco Safra 

Outra forma de financiamento do consumo é através da concessão de crédito. Apesar de condições de crédito 
relativamente favoráveis, com a entrada de novas instituições financeiras no mercado e redução de custos de 
financiamento pela adoção de processos digitais, a capacidade de endividamento das famílias parece limitada. O 
aumento da taxa Selic tem elevado gradualmente a taxa de juros dos empréstimos para a pessoa física, ainda que 
com algum retardo — o que sugere que essa taxa continuará crescendo mesmo que o Banco Central encerre o ciclo 
de aumento da Selic em março próximo (Gráfico 4 e Gráfico 6). Essa combinação de maior endividamento e 
incremento do custo de capital está aumentando o comprometimento de renda das famílias com serviço de dívida, 
que atingiu 27,9% em outubro de 2021 (Gráfico 5). Essa dinâmica parece já estar sendo capturada pelos indicadores 
de confiança do consumidor e empresário, que recuaram para patamar abaixo dos de 2019. 

Gráfico 4. Endividamento das famílias 
(% da renda) 
 

 
Fonte: IBGE e Banco Safra 

Gráfico 5. Comprometimento da renda com serviço da 
dívida (% da renda) 
 

 
Fonte: IBGE e Banco Safra 
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Gráfico 6. Taxa de Juros para Pessoa Física e Taxa Selic (%, a.a.) 
 

 
Fonte: IBGE e Banco Safra 

Pelo lado da oferta, devemos ver alguma expansão da produção, que deve se traduzir em recomposição de estoques 
ao longo do ano. A produção industrial revelou um crescimento de 2,9% em dezembro, acima da nossa projeção e 
da expectativa do mercado (ambos em 1,6%). Esse foi o primeiro número positivo após seis quedas consecutivas. 
Com esse resultado, a indústria cresceu 3,9% em 2021. Os destaques positivos foram o setor automotivo e eletrônico 
(inclusive equipamentos de comunicação e componentes eletrônicos), o que sinaliza melhora nas cadeias de 
produção. Dado pouco apetite do consumidor, a maior produção resultará em subida dos estoques nesse e em 
outros setores, o que deve favorecer a redução das pressões inflacionárias, especialmente no segundo semestre. 

Dessa forma, estimamos retração da demanda doméstica em resposta ao aumento da taxa de juros, limitações da 
renda e capacidade de financiamento das famílias, e outras incertezas macroeconômicas. Mas, a recomposição de 
estoques deve sustentar o nível de produção, apontando para um crescimento do PIB real de 0,2% em 2022. 
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INFLAÇÃO – ELEVAÇÃO ADMINISTRADA 
 

No comunicado divulgado após a recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o Banco Central do 
Brasil (BCB) revelou suas novas projeções para a inflação. O comitê manteve sua projeção para o IPCA de 2023 em 
3,2%, mas elevou a estimativa referente a 2022, de 4,7% para 5,4%.  

Analisando os detalhes, é possível conjecturar que a revisão da expectativa de inflação para esse ano é explicada por 
novas premissas adotadas para alguns preços administrados. A projeção do BCB para esse componente passou de 
3,8%, divulgado no último Relatório de Inflação, para 6,6%. 

É fato que o preço internacional do petróleo teve forte elevação no período entre reuniões do Copom, de cerca de 
US$ 75/barril, registrado no começo de dezembro, para US$ 90/barril nos dias mais recentes. Essa atualização, que 
afeta a inflação esperada para derivados do petróleo, como gasolina, óleo diesel e gás de cozinha, deve explicar boa 
parte da revisão feita pelo BCB. 

Outro possível impacto altista na projeção deve ter vindo de Emplacamento e Licença, que computa a alta anual do 
imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). O último IPCA-15 mostrou uma variação bastante 
elevada para esse item e tal surpresa também deve ter sido incorporada nos modelos do Copom. 

O ajuste em preços administrados seria ainda maior não fosse a mudança de hipótese para a variação das tarifas de 
energia elétrica. Como indicado no comunicado, o BCB alterou a premissa de Bandeira Tarifária vigente no fim do 
ano, de Vermelha Patamar 2 para Vermelha Patamar 1. Isso, pelos cálculos do Banco Safra, aliviou a projeção de 
inflação em cerca de 35 pontos base. Em outras palavras, a projeção da autoridade monetária para o IPCA de 2022 
seria superior a 5,7% não fosse essa compensação.  

Nosso cenário base inclui alta de 4,3% para os preços administrados, com grande parte da diferença provavelmente 
sendo explicada por nossas hipóteses para as tarifas de energia e para o preço internacional do petróleo. 

Avaliamos que o cenário hidrológico do país melhorou desde o final do 3T21, de forma que uma Bandeira Tarifária 
menos onerosa deve ser estabelecida já no mês de maio. A determinação governamental de Bandeira Escassez 
Hídrica deve ser encerrada em abril, e, assumindo as projeções de geração hidrelétrica e de preços de energia da 
CCEE, podemos ter uma redução relevante da sobretaxa cobrada dos consumidores, passando diretamente para 
Bandeira Amarela. Para o fim do ano, prevemos manutenção da Bandeira Amarela, com risco de um início de período 
chuvoso benéfico permitir a adoção de Bandeira Verde. 

Com relação ao petróleo, nosso cenário base utiliza a hipótese de preço de US$ 80/barril no final do ano. Estimamos 
um impacto altista de até 60 pontos base na nossa projeção do IPCA, de 4,7% para 5,3%, caso o preço da commodity 
alcance o patamar de US$ 100/barril. Uma flutuação do real contra o dólar de maneira diferente do assumido em 
nosso cenário básico poderia alterar a magnitude desse efeito. 

Para os demais itens de preços administrados, há uma incerteza menor sobre o impacto dos reajustes sobre a 
inflação. Apesar disso, vale comentar sobre três itens: produtos farmacêuticos (medicamentos), plano de saúde e 
tarifas de ônibus urbano.  

Ainda faltando a publicação de um componente que baliza o teto do reajuste autorizado para os medicamentos, 
prevemos que a regra permitirá um aumento máximo de 10% nos preços. A alta efetiva, contudo, tem ficado abaixo 
desse patamar nos últimos anos. Assim, prevemos um reajuste um pouco inferior, de 8%. 

Sobre plano de saúde, prevemos um reajuste de 18%, a ser anunciado em meados deste ano. Essa forte elevação 
compensa a queda de 8,19% determinada em 2021 e reflete a elevação de custos incorrida pelos planos em 2021. 

Por fim, para as tarifas de ônibus, as conversas entre prefeitos e governo federal acerca de um eventual subsídio 
para bancar as gratuidades concedidas a idosos tem postergado a definição dos reajustes. Entendemos que o mais 
provável é que as tarifas acabem subindo, na média das cidades, em 9%. 

Em suma, nosso cenário contempla pressões em diversas frentes, mas há o risco de realização de algumas surpresas 
altistas, especialmente no preço de combustíveis. Por outro lado, há riscos baixistas, como a possibilidade de uma 
Bandeira Tarifária menos onerosa neste ano.  



 
 
 
 
  

 
Safra Semanal – Análise Macroeconômica 

Brasil | 04 de fevereiro de 2022 

 

6 

FISCAL – MUDANÇA DE MARÉ? 
 

Em 2021, o Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) fechou com déficit primário de 
R$ 35 bi (-0,4% PIB). Foi o melhor resultado desde 2014 (também um déficit primário de 0,4% do PIB) e veio na 
esteira de um déficit histórico de 10,0% do PIB em 2020 associado à pandemia.  

O bom resultado de 2021 resultou da combinação de arrecadação muito forte com considerável retração dos gastos 
pandêmicos. A receita líquida chegou a R$ 1.578,8 bilhões, alta real, frente ao IPCA, de 21,2% em relação a 2020. Já 
a despesa primária caiu para R$ 1.613,9 bilhões, representando uma queda real de 23,6%.  

Há dúvidas se esse resultado se repetirá em 2022. Diversas características atípicas, que marcaram a economia em 
2021 e que contribuíram para o bom desempenho fiscal, não estarão mais presentes este ano. Assim, projetamos 
que o governo central tenha déficit primário de R$ 109 bilhões, ou 1,2% do PIB neste ano. 

O crescimento das receitas deverá ser modesto em 2022. A desinflação do IPCA e do IGP-M, assim como crescimento 
do PIB próximo a zero (e ligeiramente negativo do consumo das famílias) dão menos dinamismo à arrecadação. Além 
disso, o próprio consumo deve se mover mais para o setor de serviços (cujo crescimento esperado é de +0,3%) e 
menos da indústria (-2,6%), o que desfavorece a coleta de impostos, dado que serviços, em geral, pagam menos 
impostos do que a indústria. A agropecuária, que também paga proporcionalmente pouco imposto, deve crescer 
0,4%.  

Além disso, a Receita Federal indicou que R$ 40 bilhões da receita do IRPJ foram atípicos. Este valor não deve se 
repetir, já que os lucros devem diminuir em 2022. Ainda, é quase certo que a correção da tabela do IRPF deve ocorrer, 
com impacto estimado de redução de R$ 19 bilhões, no mínimo. As receitas extraordinárias não devem ser muito 
significativas, salvo se a privatização da Eletrobrás avançar, permitindo ao governo receber R$ 25,3 bilhões em bônus 
de outorga pela renovação das concessões da empresa. O aumento da receita total do governo central de R$ 80 
bilhões que projetamos significa uma retração real de 3,7%, se deflacionada pelo deflator do PIB (8,2%). Como 
contraste, a receita cresceu R$ 465 bilhões de 2020 para 2021.  

Mesmo com o declínio dos gastos para enfrentar a pandemia, a despesa do governo central crescerá em termos 
reais em 2022. Os R$ 117,2 bilhões em créditos extraordinários (fora do teto) ligados às despesas com Covid-19 não 
se repetirão em 2022. Apenas R$ 15 bilhões de créditos extraordinários abertos ao final de 2021 impactarão o 
resultado de 2022. Por outro lado, as emendas constitucionais 113 e 114 de 2021 ampliaram o espaço fiscal de 2022 
em torno de R$ 115 bilhões. A mudança da regra do teto dos gastos e os limites no pagamento de sentenças judiciais 
e precatórios criou significativo espaço para novas despesas, com destaque para o aumento provisório do valor dos 
benefícios do programa que sucedeu o Bolsa Família.  

O reajuste em 10,2% de muitos benefícios sociais deve se traduzir em aumento real da despesa total. Os gastos 
sociais atrelados ao salário-mínimo correspondem à mais ou menos metade do gasto total, e foram reajustados pelo 
INPC de 2021, cuja variação também é superior à do deflator do PIB de 2022 (8,2%). Portanto, a despesa total 
recorrente (no caso, excluindo os créditos extraordinários) crescerá 6,6% em termos reais, atingindo 18,4% do PIB. 
Essa proporção em relação ao PIB estará ligeiramente abaixo da média de 2017-2019 (18,9% do PIB), mas acima do 
valor de 17,3% do PIB de 2021 (0)1. Essa despesa ainda cresceria 4,2% em termos reais, se fossem excluídos da conta 
os pagamentos adicionais para levar os benefícios do sucessor do Bolsa Família para R$ 400 mensais, que somam R$ 
37 bilhões. O crescimento real do gasto total só não será maior pela perspectiva de o aumento nominal de gasto 
com pessoal estar limitada a R$ 2 bilhões, permitindo que a despesa real com o funcionalismo caia 6,3% em 2022. O 
represamento salarial por mais um ano poderá ter impacto significativo na despesa primária do governo central em 
2023. 

 
1 Fazendo o mesmo exercício, mas substituindo nossas projeções de gastos pelas despesas previstas na LOA 2022, o gasto total cresceria 
6,4% em termos reais. 
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Gastos Federais de 2021 e 2022 (R$ milhões nominais) 
 

 
Fonte: STN e Banco Safra | Foram excluídos gastos extraordinários relacionados à Covid-19 nos anos de 2021 e 2022 

As contas públicas também devem se deteriorar a nível subnacional em 2022. Estados e Munícipios tiveram um 
superávit primário de R$ 97,7 bilhões em 2021, equivalente a 1,1% do PIB, muito acima da média histórica dos 
últimos dez anos (0,25% do PIB). Esse comportamento se explica pelo aumento da receita própria, como do ICMS, 
assim como das transferências do governo central, que por sua vez aumentaram em R$ 89,7 bilhões em 2021 (90% 
do superávit alcançado). Tais transferências, que são fração da arrecadação de impostos, como o Imposto de Renda 
e IPI, terão um desempenho bem mais fraco em 2022, dado o provável recálculo da Tabela do IRPF e o menor 
dinamismo do IRPJ. Há ainda o risco de o governo central reduzir as alíquotas do IPI. A arrecadação do ICMS também 
deve cair em termos reais, até pelo recente congelamento da arrecadação sobre derivados de petróleo decidida 
pelos governadores. 

Em resumo, o bom desempenho fiscal de 2021 foi um evento isolado e não se repetirá esse ano. O processo de 
desinflação, o crescimento frágil e concentrado no setor de serviços - menos tributado – e os reajustes de gastos 
sociais por índice acima da inflação corrente deverão promover desaceleração das receitas e aumento real dos 
gastos. Medidas fiscais expansionistas reforçarão esses efeitos macroeconômicos adversos, confirmando um 
desempenho fiscal pior este ano comparado a 2021. 

  

2021 2022 (est.)
22 x 21 (var. % real 

usando deflator do PIB)

% PIB (média 

2017-2019)
% PIB (2021) % PIB (2022)

IV. DESPESA TOTAL 1.496.716 1.725.611 6,6% 18,9% 17,3% 18,4%

IV.1  Benefícios Previdenciários 709.583 787.157 2,5% 8,4% 8,2% 8,4%

IV.2  Pessoal e Encargos Sociais 329.347 334.000 -6,3% 4,3% 3,8% 3,6%

IV.3  Outras Despesas Obrigatórias 188.810 262.439 28,5% 2,8% 2,2% 2,8%

IV.3.1  Abono e Seguro Desemprego 45.895 65.493 31,9% 0,8% 0,5% 0,7%

IV.3.5  Benefícios  de Prestação Continuada da LOAS/RMV 67.668 74.753 2,1% 0,8% 0,8% 0,8%

IV.3.8  Compensação ao RGPS pelas  Desonerações  da Folha 7.271 9.000 14,4% 0,2% 0,1% 0,1%

IV.3.10  FUNDEB (Complem. União) 22.033 26.372 10,6% 0,2% 0,3% 0,3%

IV.3.11  Fundo Consti tucional  DF (Custeio e Capita l ) 2.148 2.270 -2,3% 0,0% 0,0% 0,0%

IV.3.12  Legis lativo/Judiciário/MPU/DPU (Custeio e Capita l ) 11.011 14.034 17,8% 0,2% 0,1% 0,2%

IV.3.14  Sentenças  Judicia is  e Precatórios  (Custeio e Capita l ) 18.763 20.077 -1,1% 0,2% 0,2% 0,2%

IV.4  Despesas do Poder Executivo Sujeitas à Programação Financeira 268.977 342.014 17,5% 3,4% 3,1% 3,7%

IV.4.1 Obrigatórias  com Controle de Fluxo 145.196 212.705 35,4% 1,9% 1,7% 2,3%

d/q Bolsa Familia ou Auxílio Brasil 25.752 84.660 203,8% 0,4% 0,3% 0,9%

IV.4.2 Discricionárias 123.780 129.309 -3,5% 1,4% 1,4% 1,4%
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DESTAQUES DA SEMANA 
 

BRASIL    

Ata do Copom 
   

   

Nesta terça-feira, será divulgada a Ata do Copom, que detalhará a decisão do comitê de elevar a taxa Selic em 150 
p.b., para 10,75% a.a. na última reunião.  

BRASIL  ANTERIOR SAFRA 

IPCA: Inflação ao consumidor 
M/M % 0,73 0,59 

A/A % 10,06 10,43 

Na quarta-feira, será divulgado o IPCA do mês de janeiro. Esperamos que o índice desacelere na margem, passando 
dos 0,73% de dezembro para 0,59% no mês. Esse movimento deve ser puxado por queda no preço da tarifa de 
energia elétrica e por arrefecimento na inflação de vestuário. Por outro lado, a deflação de combustíveis teve efeito 
máximo no último IPCA-15 e deve perder fôlego nessa leitura. Em 12 meses, esperamos que o índice alcance 10,43%, 
ante 10,06% no mês anterior. 

BRASIL  ANTERIOR SAFRA 

IBC-Br: Atividade econômica 
M/M % 0,7 0,4 

A/A % 0,4 0,9 

Ao longo da semana, serão divulgados indicadores de atividade referentes a dezembro de 2021. Na quarta-feira, a 
PMC trará os dados de vendas no varejo. Na quinta-feira, teremos os dados da PMS sobre o setor de serviços. Por 
último, na sexta-feira, o BCB divulgará seu índice de atividade econômica. A expectativa para esse último é de que a 
atividade cresça 0,4% m/m e 0,9% a/a (ante 0,7% m/m e 0,4% a/a no último mês). 

ESTADOS UNIDOS  ANTERIOR CONSENSO 

CPI: Inflação ao consumidor 
Índice cheio (M/M% | A/A%) 0,5 | 7,0 0,5 | 7,3 

Núcleo (M/M% | A/A%) 0,6 | 5,5 0,5 | 5,9 

Nos Estados Unidos, a inflação medida pelo CPI será divulgada na quinta-feira. Para o índice cheio, o consenso projeta 
que a inflação repetirá a variação registrada no mês anterior (de 0,5%), mas que subirá na variação interanual (de 
7,0% para 7,3%). No núcleo, que não considera a pressão inflacionária sobre alimentos e energia, o mercado espera 
que o índice avance 0,5% no mês e 5,9% no ano, ante 0,6% e 5,5% em dezembro, respectivamente. 
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CALENDÁRIO ECONÔMICO 
 

 
  

SEMANA DE 05 A 11 DE FEVEREIRO

PAÍS HORA (BR) EVENTO REFERÊNCIA UNIDADE ANTERIOR CONSENSO SAFRA RELEVÂNCIA

DOMINGO, 06

China 22:45 Caixin: PMI composto jan/22 pontos 53,0 --- ---

China 22:45 Caixin: PMI serviços jan/22 pontos 53,1 50,5 ---

SEGUNDA-FEIRA, 07

Alemanha 04:00 Produção industrial dez/21 M/M % -0,2 0,5 ---

Brasil 08:00 FGV: IGP-DI jan/22 M/M % 1,25 1,76 1,78

Brasil 08:25 BCB: Pesquisa Focus 04/fev --- --- --- ---

Brasil 10:00 Anfavea: Produção de veículos jan/22 mil unidades 210,9 --- ---

Brasil 15:00 MDIC: Balança comercial semanal 04/fev US$ bilhões -0,3 --- ---

TERÇA-FEIRA, 08

Brasil 07:00 Ata do Copom 02/fev --- --- --- ---

Brasil 08:00 FIPE: IPC-S 1 Sem. M/M % 0,49 --- ---

EUA 10:30 Balança comercial dez/21 US$ bilhões -80,2 -83,0 ---

QUARTA-FEIRA, 09

Brasil 05:00 FIPE: IPC fev/22 M/M % 0,66 --- ---

M/M% 0,6 --- ---

A/A % -4,2 --- ---

M/M% 0,5 --- ---

A/A % -2,9 --- ---

M/M % 0,73 --- 0,59

A/A % 10,06 --- 10,43

Brasil 14:30 BCB: Fluxo cambial semanal 04/fev R$ bilhões --- --- ---

Japão 20:50 Índice de preços ao produtor (PPI) jan/22 M/M % -0,2 0,4 ---

QUINTA-FEIRA, 10

Z. do Euro 07:00 Comissão Europeia divulga seu cenário econômico --- --- --- --- ---

M/M % --- --- ---

A/A % 10,0 --- ---

M/M % 0,6 0,5 ---

A/A % 5,5 5,9 ---

M/M % 0,5 0,5 ---

A/A % 7,0 7,3 ---

SEXTA-FEIRA, 11

Reino Unido 04:00 Produto interno bruto (PIB) 4T21 T/T % 1,1 1,1 ---

Reino Unido 04:00 Produção industrial dez/21 M/M % 1,0 0,1 ---

M/M% 0,7 --- 0,4

A/A % 0,4 --- 0,9

EUA 12:00 Confiança do consumidor (Univ. de Michigan) fev/22 pontos 67,2 67,3 ---

NA SEMANA

China --- Novos empréstimos jan/22 ¥ bilhões 1131,8 3700,0 ---

* Fonte: Bloomberg (atualizado em 04/fev/22)

EUA 10:30 Núcleo CPI (excluindo alimentos e energia) jan/22

EUA 10:30 Índice de preços ao consumidor (CPI) jan/22

Brasil 09:00 BCB: Índice de atividade econômica (IBC-Br) dez/21

Brasil 09:00 IBGE: Vendas no varejo restrito dez/21

Brasil 09:00 IBGE: Vendas no varejo ampliado dez/21

Brasil 09:00 IBGE: IPCA jan/22

Brasil 09:00 IBGE: Pesquisa mensal de serviços dez/21
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SAFRA INDICADORES 
 

 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

 I - ATIVIDADE ECONÔMICA

    Variação Real do PIB -3,3% 1,3% 1,8% 1,4% -4,1% 4,5% 0,2%

    PIB (R$ bilhões correntes) 6.269 6.585 7.004 7.407 7.448 8.630 9.356

    PIB (US$ bilhões correntes) 1.800 2.063 1.917 1.878 1.445 1.600 1.706

    Tx. De Desemprego Nacional (média no ano) 11,5% 12,7% 12,3% 11,9% 13,5% 13,3% 12,6%

 II - SETOR EXTERNO

    Balança Comercial (US$ bilhões) 44,5 57,3 43,4 26,5 32,4 61 30

             Exportações (US$ bilhões) 184 218 240 226 211 280 284

             Importações (US$ bilhões) 140 161 196 199 178 219 255

    Saldo em Conta Corrente (US$ bilhões) -24 -22 -51 -65 -26 -28 -39

             Conta Corrente (% do PIB) -1,4% -1,1% -2,7% -3,5% -1,7% -1,8% -2,3%

    Investimento Direto no País (IDP) (US$ bilhões) 74,3 68,9 78,2 69 45 46 51

             IDP (% do PIB) 4,1% 3,3% 4,1% 3,7% 3,1% 2,9% 3,0%

    Taxa de Câmbio (R$/US$) - Final de período 3,26 3,31 3,87 4,03 5,20 5,58 5,60

             Variação Cambial -16,5% 1,5% 17,1% 4,0% 28,9% 7,4% 0,3%

    Taxa de Câmbio (R$/US$) - Média do período 3,48 3,19 3,65 3,95 5,16 5,40 5,48

             Variação Cambial 4,3% -8,3% 14,5% 8,0% 30,7% 4,6% 1,6%

 III - SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% DO PIB)

    Resultado Primário (R$ bilhões) -156 -111 -108 -62 -703 65 -63

    Resultado Primário (% do PIB) -2,5% -1,8% -1,7% -1,2% -10,0% 0,8% -0,7%

    Resultado Nominal -9,0% -7,8% -7,0% -5,8% -13,6% 4,4% -8,0%

    Dívida Bruta 69,8% 73,7% 75,3% 74,3% 88,8% 80,3% 81,7%

 IV - INFLAÇÃO

    IPCA 6,3% 2,9% 3,7% 4,3% 4,5% 10,1% 4,7%

    IGP-M 7,2% -0,5% 7,5% 7,3% 23,1% 17,8% 5,6%

 V - JUROS

    Taxa Selic - Meta (Final de Período) 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00% 9,25% 10,25%

    Taxa Selic - Média do Período 14,15% 9,83% 6,56% 5,92% 2,81% 4,81% 10,88%

 VI - ECONOMIA INTERNACIONAL

    EUA - Variação Real do PIB 1,5% 2,3% 3,0% 2,2% -3,5% 5,7% 3,9%

    EUA - Taxa Básica de Juros (Fed funds) ** 0,625% 1,375% 2,375% 1,625% 0,125% 0,125% 1,125%

* Informações em vinho indicam projeções do Banco Safra

** A partir de 2015, média do intervalo do objetivo do Fed funds.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CENTRAL DE SUPORTE PESSOA JURÍDICA 
CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO: (11) 3175 8248 

DEMAIS LOCALIDADES: 0800 015 7575 
ATENDIMENTO PERSONALIZADO DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 8H ÀS 19H30, EXCETO FERIADOS. 

 
CENTRAL DE ATENDIMENTO SAFRA: 0300 105 1234 

ATENDIMENTO PERSONALIZADO DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 9H ÀS 19H, EXCETO FERIADOS. 
 

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 772 5755 - ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA. 
 

OUVIDORIA (CASO JÁ TENHA RECORRIDO AO SAC E NÃO ESTEJA SATISFEITO/A): 0800 770 1236 
DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 9H ÀS 18H, EXCETO FERIADOS. 

I - ESTE RELATÓRIO FOI DESENVOLVIDO E PUBLICADO PELO DEPARTAMENTO DE PESQUISA MACROECONÔMICA DO BANCO SAFRA (“SAFRA”). ESTE RELATÓRIO NÃO É UM 
PRODUTO DO DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE AÇÕES DO BANCO SAFRA OU DA SAFRA CORRETORA DE VALORES E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UM RELATÓRIO DE ANÁLISE 
PARA OS FINS DA INSTRUÇÃO CVM N.º 598, DE 3 DE MAIO DE 2018.  

II - ESTE RELATÓRIO TEM COMO OBJETIVO ÚNICO FORNECER INFORMAÇÕES MACROECONÔMICAS E NÃO CONSTITUI E NEM DEVE SER INTERPRETADO COMO SENDO UMA 
OFERTA OU RECOMENDAÇÃO DE COMPRA E/OU VENDA OU COMO UMA SOLICITAÇÃO DE UMA OFERTA DE COMPRA E/OU VENDA DE QUALQUER INSTRUMENTO FINANCEIRO, 
OU DE PARTICIPAÇÃO EM UMA DETERMINADA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS EM QUALQUER JURISDIÇÃO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE RELATÓRIO FORAM CONSIDERADAS 
RAZOÁVEIS NA DATA EM QUE O RELATÓRIO FOI DIVULGADO E FORAM OBTIDAS DE FONTES PÚBLICAS CONSIDERADAS CONFIÁVEIS. ENTRETANTO, O SAFRA NÃO DÁ NENHUMA 
SEGURANÇA OU GARANTIA, SEJA DE FORMA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SOBRE A INTEGRIDADE, CONFIABILIDADE OU EXATIDÃO DESSAS INFORMAÇÕES. ESTE RELATÓRIO 
TAMBÉM NÃO TEM A INTENÇÃO DE SER UMA RELAÇÃO COMPLETA OU RESUMIDA DOS MERCADOS OU DESDOBRAMENTOS NELE ABORDADOS. O SAFRA NÃO POSSUI 
QUALQUER OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR, MODIFICAR OU ALTERAR ESTE RELATÓRIO E INFORMAR O RESPECTIVO LEITOR.  

III - AS OPINIÕES EXPRESSAS NESTE RELATÓRIO REFLETEM ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AS VISÕES E OPINIÕES PESSOAIS DO ANALISTA RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO DESTE 
MATERIAL NA DATA DE SUA DIVULGAÇÃO E FORAM PRODUZIDAS DE FORMA INDEPENDENTE E AUTÔNOMA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO BANCO SAFRA, À SAFRA CORRETORA 
DE VALORES E DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO DO SAFRA.  

IV - ESTE RELATÓRIO NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU REDISTRIBUÍDO PARA QUALQUER OUTRA PESSOA, NO TODO OU EM PARTE, QUALQUER QUE SEJA O PROPÓSITO, SEM 
O PRÉVIO CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO BANCO SAFRA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DISCUTIDOS NESTE RELATÓRIO 
ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO. O SAFRA E/OU QUALQUER OUTRA EMPRESA DE SEU GRUPO ECONÔMICO NÃO SE RESPONSABILIZA E TAMPOUCO SE 
RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER DECISÕES, DE INVESTIMENTO OU E OUTRA, QUE FOREM TOMADAS COM BASE NOS DADOS AQUI DIVULGADOS. QUESTÕES ACERCA DOS 
TÓPICOS ABORDADOS NESSE RELATÓRIO DEVEM SER ENVIADAS DIRETAMENTE AO SEU GERENTE DE CONTA OU OUTROS CONSULTORES DO BANCO SAFRA. 

V - ESSE MATERIAL PODE CONTER ENDEREÇOS E HYPERLINKS PARA WEBSITES DE TERCEIROS. O BANCO SAFRA NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO DOS ENDEREÇOS 
INCLUÍDOS NESSE RELATÓRIO E TAIS ENDEREÇOS E HYPERLINKS SÃO FORNECIDOS APENAS PARA SUA INFORMAÇÃO. O CONTEÚDO DESSES ENDEREÇOS TAMBÉM NÃO SE 
CONSTITUI, SOB NENHUMA HIPÓTESE, COMO ALGO PRODUZIDO PELO BANCO SAFRA. 

OBSERVAÇÃO ADICIONAL: ESTE MATERIAL NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS OBJETIVOS, SITUAÇÃO FINANCEIRA OU NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE QUALQUER CLIENTE EM 
PARTICULAR. OS CLIENTES PRECISAM OBTER ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, LEGAL, CONTÁBIL, ECONÔMICO, DE CRÉDITO E DE MERCADO INDIVIDUALMENTE, COM BASE 
EM SEUS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO FUNDAMENTADA NA INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA. AO ACESSAR ESTE MATERIAL, 
VOCÊ DECLARA E CONFIRMA QUE COMPREENDE OS RISCOS RELATIVOS AOS MERCADOS ABORDADOS NESTE RELATÓRIO E ÀS LEIS EM SUA JURISDIÇÃO REFERENTES A PROVISÃO 
E VENDA DE PRODUTOS DE SERVIÇO FINANCEIRO. VOCÊ RECONHECE QUE ESTE MATERIAL CONTÉM INFORMAÇÕES PROPRIETÁRIAS E CONCORDA EM MANTER ESTA 
INFORMAÇÃO SOMENTE PARA SEU USO EXCLUSIVO. 
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