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Resumo - Incerteza aumenta a despeito da melhora das projeções para o crescimento em
2022

Depois de um crescimento de 1% no 1º trimestre, os dados de alta frequência que vêm sendo divulgados sugerem um
desempenho  mais  forte  do  que  esperávamos  no  2º  tri  (crescimento  de  0,9%  versus  0,4%  anteriormente)  e  um  risco
menor de contração do PIB no 3º tri. Além disso, o mercado de trabalho está em plena recuperação. Dessa forma, atualizamos
nossas estimativas de crescimento para 2022 de 1,5% para 1,9% e para 2023 de 0,5% para 0,3%, por conta de uma política
monetária mais restritiva ao longo do próximo ano e esperado desaquecimento da economia global.

Incertezas seguem elevadas para o cenário de inflação. A dinâmica inflacionária seguiu desfavorável ao longo do último mês,
com leituras ainda elevadas para a inflação subjacente. Além disso, a forte recuperação do mercado de trabalho e a perspectiva
de novos estímulos fiscais à frente seguem implicando em riscos altistas para o cenário. No entanto, o IPCA irá desacelerar de
forma acentuada no curto prazo devido à redução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações – nossa
projeção para o IPCA de 2022 foi revisada recentemente de 8,8% para 7,3% e a de 2023, mantida em 5,4%. Dúvidas quanto ao
repasse efetivo do corte de tributos, o conturbado cenário doméstico e a dinâmica recente de preços de commodities em meio a
desaceleração da atividade global implicam em elevado grau de incerteza para o cenário de inflação.

Fundamentos são compatíveis com taxa de câmbio de R$4,80/US$.  A redução do risco País, em conjunto com uma Selic
mais  alta  e  altos  preços  de  commodities  apontam  para  taxa  de  câmbio  de  R$4,80/US$  no  fim  de  2022.  A  sinalização  de
compromisso com o ajuste fiscal pelo presidente eleito será importante para a redução do risco País que consideramos no nosso
cenário base. Um outro risco para a dinâmica da taxa de câmbio seria uma maior alta dos juros americanos para níveis muito
superiores a 4,00%.

Política fiscal. O governo segue atuando em diversas frentes, na tentativa de aliviar o impacto da inflação no poder de compra
da  população.  As  novas  medidas  têm  aumentado  a  incerteza  do  resultado  fiscal  deste  e  do  próximo  ano,  e  contribuído  para
aumentar os prêmios de risco.

Conforme  esperávamos,  o  Copom  elevou  a  taxa  Selic  em  50  pontos-base  em  sua  reunião  de  junho.  A  sinalização  do
comitê  mantém  a  impressão  de  proximidade  do  fim  do  ciclo.  Assim,  seguimos  antevendo,  um  ajuste  de  50  pontos-base  em
agosto. Mas acreditamos que o risco de outra elevação em setembro aumentou e iremos monitorar a comunicação do comitê nas
próximas semanas. Por fim, nosso cenário de inflação para 2023, além da comunicação do BC em prol da manutenção dos juros
elevados em nível prolongado, nos fizeram revisar para cima a Selic do final de 2023 para 11% contra 10% anteriormente.

Tabela 1: Histórico das mudanças nas projeções do BTG Pactual para Brasil

Fonte: BTG Pactual
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Ao longo do mês de junho, o mercado doméstico foi surpreendido pela elevada volatilidade do cenário internacional, o que impactou
fortemente  a  curva  de  juros,  bolsa  e  taxa  de  câmbio  no  Brasil.  Como  já  destacamos  diversas  vezes  desde  o  ano  passado,  os
fundamentos econômicos da economia brasileira,  em conjunto com o aumento da taxa de juros doméstica,  deveriam favorecer a
valorização do Real frente ao Dólar, o que de fato aconteceu até meados de abril, quando o Real acumulou uma valorização de mais
de 18% no ano e se aproximou de R$ 4,60.

No entanto, nos meses de maio e junho, o que prevaleceu na definição da taxa de câmbio (R$/US$) foi um movimento global de
valorização do Dólar, agravado no caso brasileiro pelo debate de novos estímulos fiscais e subsídios aos combustíveis ao longo de
junho e início de julho que, na percepção do mercado, aumentou o risco fiscal.

O Real chegou a se desvalorizar cerca de 5% na primeira semana de julho, mas terminou a semana em 5,25, recuperando parte do
seu valor. Apesar de uma forte volatilidade no curto prazo, o nosso cenário base ainda aponta para uma valorização do Real em
direção a R$ 4,80 no final do ano. Contudo, para tanto será necessário que o próximo governo sinalize forte compromisso com o
ajuste  fiscal,  de  forma a  reduzir  o  risco  Brasil  rapidamente.  E  mesmo que essa  sinalização  ocorra,  o  mercado pode levar  algum
tempo para assimilar e aceitar uma nova âncora fiscal, o que pode afastar a taxa de câmbio (R$/US$) do valor de 4,80, para um
patamar  mais  próximo  aos  valores  do  início  de  julho.  Reconhecemos  que  a  probabilidade  desse  cenário  tem  diminuído  com  a
elevação do risco fiscal e a deterioração do cenário internacional.

No início de julho, a taxa de juros real de uma NTN-B de 30 anos alcançou 6,18% ao ano, valor próximo ao do período anterior à
aprovação do teto de gasto. No curto prazo, dada a indefinição sobre qual será a estratégia de ajuste fiscal do próximo governo,
qualquer  que seja o próximo governo,  a taxa de juros real  dos títulos de vencimento longo pode aumentar  ainda mais até que o
cenário fiscal fique mais claro, algo que talvez aconteça apenas após as eleições.

Neste boletim melhoramos a projeção para o crescimento da economia brasileira deste ano para perto de 2%, apesar da política
monetária  restritiva.  Os  estímulos  fiscais  aprovados  junto  com  a  volta  da  normalidade  da  economia,  em  especial  do  setor  de
serviços, levarão a um crescimento mais forte do PIB, adiando a queda da atividade que, necessariamente, ocorrerá nos próximos
meses em virtude da política monetária restritiva para reduzir a inflação.

Assim, o maior crescimento deste ano será compensado por um crescimento próximo de “zero” em 2023, quando teremos o efeito
mais forte da política monetária restritiva. A nossa expectativa é que o Banco Central termine o ciclo de aumento da taxa de juros em
13,75% na reunião de agosto, mas não descartamos novos aumentos da taxa de juros se não tivermos sinais consistentes ao longo
dos próximos meses de redução do crescimento e da inflação esperada para 2023.

A política de desoneração de impostos federais sobre combustíveis e as mudanças na legislação do ICMS com o estabelecimento
de combustíveis, energia elétrica, telecomunicação e transporte público como bens e serviços essenciais, limitando assim a alíquota
máxima a 17 ou 18%, levará a inflação deste ano para 7,3%, valor muito inferior aos 9,4% que projetávamos antes das reduções de
impostos.  No  entanto,  como  a  redução  dos  impostos  federais  é  temporária,  a  volta  desses  impostos  no  início  do  próximo  ano
pressionará a inflação, que ainda ficará em 5,4% em 2023, acima, portanto, do teto da meta.

Além da inflação alta,  preocupa também o índice elevado de disseminação de aumentos de preços de 70% (sem alimentos)  e a
inflação de serviços,  cujo  núcleo subjacente está  próximo de 8,9% no acumulado em 12 meses (a  inflação dos últimos 3 meses
dessazonalizada e anualizada já se aproxima de 12% para o segmento). Trazer a inflação para a meta, em 2024, exigirá tanto uma
redução do risco fiscal quanto uma forte desaceleração da demanda, o que significa taxa Selic em dois dígitos em 2022 e 2023.
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No final  de  junho  e  início  de  julho,  a  questão  fiscal  passou  mais  uma  vez  a  dominar  as  discussões  no  mercado  doméstico.  Em
nossos exercícios de dois meses atrás, o resultado primário do setor público caminhava para um superávit perto de R$ 110 bilhões
este ano, 70% acima do resultado de R$64,7 bilhões de 2021. No entanto, em decorrência da redução de impostos federais (IPI e
Imposto  de  Importação),  redução  do  PIS/Cofins  de  combustíveis  até  o  final  do  ano,  redução  permanente  do  ICMS  com  a
classificação de combustível, energia, telecomunicação e transporte público como bens essenciais, voucher para os caminhoneiros,
taxistas e aumento de R$ 200 do Auxílio Brasil até o final do ano, nossa estimativa de resultado primário neste ano foi revisada para
apenas R$ 20,3 bilhões.

Sem entrar no mérito se o conjunto de medidas acima seriam ou não justificáveis no contexto atual,  o que causou apreensão no
mercado é a possibilidade de algumas dessas medidas se tornarem permanentes. A redução do ICMS é uma medida permanente
que pode retirar mais de R$ 80 bilhões de arrecadação dos estados por ano. O aumento do auxílio Brasil em R$ 200 até o final do
ano, se transformado em uma transferência permanente, significa uma despesa nova obrigatória de 0,5% do PIB, elevando o custo
total deste programa de 0,9% do PIB para 1,4% do PIB no próximo ano.

Um aumento da despesa obrigatória junto com uma forte perda de arrecadação dos estados poderá piorar o déficit primário do setor
público projetado para o próximo ano em cerca de 1,4 ponto percentual do PIB, ou seja, uma piora de até R$ 140 bilhões. Para se
ter ideia da magnitude dessa piora, em maio deste ano, projetávamos um déficit primário do setor público muito próximo de “zero”
para  2023,  o  que  não  é  mais  o  caso.  Adicionalmente,  um  déficit  primário  por  volta  de  R$  100  bilhões  ou  mais,  em  2023,
representaria uma piora expressiva ante o cenário fiscal pré COVID, dado que, em 2021 e 2022, houve um aumento da arrecadação
(% do PIB) impulsionado pelo aumento dos preços de commodities e inflação.

Um alerta final. Esperamos que o cenário internacional continue volátil e acreditamos que aconteça uma recessão nos EUA. O que
não é claro é se essa recessão ocorrerá com uma taxa de juros terminal em 3,5% ou com uma taxa muito superior a 4%. Qualquer
sinal mais claro de recessão nos EUA poderá trazer mais instabilidade para os mercados no curto prazo.

Internacional - Crescimento menor com inflação persistente

Pedro Elias ● pedro.elias@btgpactual.com ● +55 11 3383 9671

No  cenário  internacional,  temores  sobre  uma  recessão  global  vêm  ganhando  tração  com  modelos  prevendo  uma
probabilidade cada vez maior  de um hard-landing.  Mesmo assim,  índices de inflação em países desenvolvidos e  emergentes
seguem flutuando em torno de suas máximas, ainda sem indícios relevantes de arrefecimento. Na Ásia, o governo chinês sinalizou
pela  primeira  vez  algum  afrouxamento  nas  políticas  de  controle  do  vírus,  mas  novos  lockdowns  pontuais  continuam  sendo
implementados. A guerra na Ucrânia permanece em evidência, e mantém o risco de deficiência energética elevado, especialmente
para países na Europa, a partir do segundo semestre.

Após declarar  publicamente  vitória  contra  o  coronavírus  em Xangai,  o  governo  chinês,  pela  primeira  vez  em dois  anos,
anunciou que reduziria  pela  metade a  necessidade de quarentena para  viajantes de 14 para  7  dias.  Também,  autoridades
afirmaram que  substituiriam o  teste  nasal  por  testes  mais  delicados.  Ainda  que  tais  mudanças  representem passos  pequenos,  a
sinalização  mostra  já  alguma flexibilidade  na  postura  restritiva  do  governo.  Contribuindo  para  o  otimismo,  o  governo  local  segue
anunciando  novas  medidas  de  estímulo,  e  índices  PMI  vêm  melhorando  nas  últimas  divulgações.  Políticas  restritivas  de  saúde
pública ainda devem perdurar, e o crescimento deve ficar aquém da meta oficial estipulada pelo governo de 5,5% a/a, mas alguma
recuperação na margem deve ajudar a compensar parcialmente a atividade menor em países desenvolvidos .

Nos Estados Unidos, dados sugerem um consumo interno mais fraco do que inicialmente estimado. A última leitura do PIB
do primeiro trimestre de 2022 apresentou revisão baixista relevante no crescimento do consumo, caindo de 3,1% t/t para 1,8% t/t.
Também, indicadores da Universidade de Michigan e da Conference Board mostram uma corrosão da confiança do consumidor por
conta  da  inflação  elevada,  do  aperto  monetário  e  dos  crescentes  temores  sobre  a  possível  recessão.  Na  última  divulgação  do
Personal Consumption Expenditures (PCE), o consumo real  apresentou retração de -0,4% m/m em maio. Outros indicadores nos
Estados  Unidos,  como  o  índice  da  ISM  ou  indicadores  do  mercado  imobiliário,  corroboram  com  um  cenário  de  antecipação  da
desaceleração econômica e consumo mais fraco .
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Ainda  assim,  dados  de  emprego  seguem  apresentando  leituras  elevadas,  com  o  último  relatório  do  payroll  registrando
criação  de  372  mil  novos  empregos  em  junho.  Com  isso,  o  primeiro  semestre  registrou  um  total  de  2,74  milhões  de  novos
empregos  criados  com  uma  média  mensal  de  457  mil,  muito  acima  da  média  de  198  mil  dos  12  meses  anteriores  ao  início  da
pandemia.  Mesmo com um mercado  de  trabalho  ainda  resiliente,  esperamos  que  a  queda  do  consumo agrave  a  desaceleração
econômica nos Estado Unidos, com probabilidade elevada de recessão em meados de 2023. Ainda assim, índices inflacionários não
devem  desacelerar  de  maneira  relevante  dentro  dos  próximos  meses,  o  que  pode  eventualmente  levar  a  um  processo  de
estagflação .

Mesmo com um PCE Price Index marginalmente abaixo das expectativas de mercado na divulgação de maio, não vemos
motivo para otimismo em relação à inflação, ou para mudança de postura por parte do Fed. Alguns indicadores de atividade
vêm desacelerando na margem, mas índices de inflação permanecem elevados e com composição ruim. Discursos de membros do
FOMC sugerem uma taxa entre 3,00% e 3,50% no final  do ano, e próxima a 4,00% no ano que vem. Em todo caso, esperamos
outro aumento de 75 pontos-base (p.b.) na reunião de julho, com duas altas adicionais de 50 p.b., e uma de 25 p.b. em dezembro,
levando a taxa a 3,50% a 3,75% a.a. até o final do ano.

Riscos  de  falta  de  energia  na  Europa  aumentaram  consideravelmente  nas  últimas  semanas,  com  redução  relevante  no
fluxo de gás para a região. Países com maior dependência do fornecimento de gás russo agora apresentam elevada probabilidade
de racionamento de energia, elevando as apostas em uma recessão no continente ainda esse ano. Diante desse cenário, Christine
Lagarde,  presidente  do  Banco  Central  Europeu,  reafirmou  seu  compromisso  com  uma  alta  de  25  p.b.  na  reunião  de  julho.
Adicionalmente, considerando que o CPI de junho atingiu outro recorde, vemos uma alta de 50 p.b. como alternativa mais provável
em setembro, mesmo diante de maiores riscos de recessão .

Gráfico 1: EUA - Índice de Preços PCE Gráfico 2: EUA - Análise de Taxa de Juros

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual Fonte: Bloomberg e BTG Pactual
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Crescimento  forte  em  2022.  Depois  de  um  crescimento  de  1%  no  1º  trimestre,  os  dados  de  alta  frequência  que  vêm  sendo
divulgados sugerem um desempenho mais forte do que esperávamos no 2º tri  (crescimento de 0,9% versus 0,4% anteriormente).
Além disso, os sinais sugerem que o risco de contração do PIB no 3º tri diminuiu. De fato, em junho a confiança empresarial cresceu
pelo  quarto  mês  consecutivo,  se  aproximando  do  nível  considerado  otimista.  A  confiança  do  comércio  também  apresentou
crescimento expressivo em junho e alcançou o maior nível desde agosto de 2021. Além disso, o mercado de trabalho está em plena
recuperação. Vale lembrar que o carrego estatístico do PIB já é positivo em 1,5% para este ano, e ainda contamos com a ampliação
de benefícios sociais e corte de tributos com a aprovação de medidas no Congresso. Dessa forma, atualizamos nossa estimativa de
crescimento para 2022 de 1,5% para 1,9%. Por outro lado, revisamos nossa estimativa de 2023 de 0,5% para 0,3%, por conta de
uma  política  monetária  mais  restritiva  ao  longo  do  próximo  ano  e  esperado  desaquecimento  da  economia  global.  O  balanço  de
riscos é positivo para a projeção de 2022 e negativo para 2023.

Mercado de trabalho continua a surpreender. Após o resultado expressivo de abril, a PNAD registrou novamente forte geração de
empregos e  expansão da massa salarial  em maio.  A taxa de desemprego “mensalizada”,  considerando a  metodologia  do Banco
Central,  está pouco abaixo de 9% (a.s.).  A taxa de participação teve aumento de 0,5p.p.  para 62,9% a.s.,  retornando ao mesmo
nível de fev/20, e a população ocupada aumentou em 1,7MM m/m, atingindo a marca de 98,5MM (a.s.). Vale registrar que mesmo
com a inflação ainda rodando em um patamar elevado, a massa salarial efetiva em termos reais apresentou crescimento de 4,2%
m/m (a.s.)  e  o  rendimento médio efetivo em termos reais  teve crescimento de 2,2% m/m (a.s.)  em maio.  O Caged,  por  sua vez,
também surpreendeu em maio, com a criação de 277 mil empregos líquidos e aumento do número de admissões (~1,99MM a.s.).
De forma geral, esperamos continuidade da recuperação do mercado de trabalho, mas os efeitos defasados da taxa de juros mais
elevada devem levar a uma desaceleração na geração de empregos na segunda metade do ano.

Visão  setorial.  Os  primeiros  meses  do  ano  mostram  que  a  indústria  ainda  enfrenta  desafios  para  se  recuperar  dos  efeitos  da
pandemia. No entanto, a sondagem da indústria para o mês de junho trouxe otimismo, dado que a confiança aumentou pelo terceiro
mês  consecutivo,  se  aproximando  dos  níveis  de  novembro  de  2021  e  ultrapassando  o  nível  neutro.  O  nível  de  utilização  da
capacidade instalada atingiu 81,4%, maior valor desde junho de 2014. Além disso, a produção industrial teve crescimento de 0,3%
m/m (a.s.) em maio, marcando o quarto mês consecutivo de crescimento da indústria. Apesar do crescimento fraco no mês, bens de
capital  e  bens  de  consumo  duráveis  mostraram  resiliência,  apresentando  crescimento  significativo  e  devolvendo  parte  do  forte
resultado negativo de abril. O índice de difusão também foi positivo em maio, chegando a 73%, o que indica que o crescimento foi
difundido entre os setores. Por fim, o carrego estatístico para o 2º trimestre está positivo para o indicador da PIM (+1% t/t a.s.).

Os dados da PMC e da PMS para abril  também vieram positivos,  embora o setor  de serviços tenha desacelerado na margem e
registrado crescimento de apenas 0,2% m/m (a.s.). Apesar dessa desaceleração, o carrego estatístico da PMS ainda está em +1,1%
t/t (a.s.) para o 2ºTri, enquanto o carrego estatístico para a PMC restrita e ampliada é de 2,3% e 1,6% t/t (a.s.) para o 2ºTri. Tanto a
PMC  quanto  a  PMS  registraram  um  índice  de  difusão  de  aproximadamente  40%,  o  que  sinaliza  uma  heterogeneidade  entre  os
desempenhos  dos  setores  em  maio.  No  caso  de  serviços,  os  setores  de  alojamento  e  alimentação  e  serviços  de  tecnologia  da
informação  vêm  apresentando  bons  resultados  recentemente,  mas  setores  como  o  de  outros  serviços  prestados  às  famílias
devolveram parte do crescimento de março, resultando em uma desaceleração de serviços em abril. Já para o varejo, o resultado foi
influenciado principalmente pelo crescimento nos setores de móveis e eletrodomésticos (+2,3% m/m a.s.) e vestuário (+1,7% m/m
a.s.),  porém  a  queda  dos  setores  de  supermercados  (-1,1%  m/m  a.s.)  e  materiais  de  construção  (-2%  m/m  a.s.)  teve  grande
contribuição  para  o  índice  e  segurou  o  crescimento  do  varejo  ampliado  no  mês.  Apesar  do  resultado  mais  fraco  de  abril  para
serviços, esperamos que a atividade econômica registre crescimento no 2º tri, puxada principalmente por este setor.
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2023  com  crescimento  modesto.  Nossa  expectativa  para  o  ano  de  2023  é  de  crescimento  de  0,3%  com  balanço  de  riscos
negativo. De fato, esperamos que a taxa de juros alcance 13,75% no 3T22 e permaneça neste patamar até o início do 2º semestre
de 2023. O cenário internacional incerto e os riscos mais evidentes de desaceleração da economia global são outro fator negativo
para a economia brasileira no próximo ano. Por outro lado, o fim do período eleitoral pode trazer um aumento relativo da confiança.
O maior controle inflacionário conjuntamente irá afetar positivamente a massa salarial real, sustentando a demanda agregada. Em
suma,  existem  fatores  potencialmente  positivos  para  o  ano  que  vem,  mas  as  informações  mais  recentes  apontam  para  maiores
desafios. Dessa forma, revisamos a nossa projeção de crescimento de 0,5% para 0,3%, mantendo o balanço de riscos negativo.

Gráfico 3: Indicadores de confiança (a.s.) Gráfico 4: Indicadores de alta frequência (fev/20 = 100,
a.s.)

Fonte: FGV e BTG Pactual Fonte: IBGE e BTG Pactual

Inflação - Incertezas seguem elevadas para o cenário de inflação

Bruno Balassiano ● bruno.balassiano@btgpactual.com ● +55 21 3262 9637

A  dinâmica  inflacionária  seguiu  desfavorável  durante  o  último  mês.  As  últimas  leituras  de  IPCA  trouxeram  significativa
desaceleração da inflação mensal  em relação aos  primeiros  meses do ano.  No entanto,  parte  considerável  da  desaceleração foi
puxada pelo arrefecimento de segmentos voláteis ou administrados. Já a média dos núcleos continua elevada (0,89% no IPCA de
junho) e segue indicando persistência das pressões inflacionárias e uma composição ainda desfavorável para o IPCA. À frente, as
incertezas  seguem  elevadas  para  o  cenário  de  inflação:  a  dinâmica  ainda  desfavorável  para  a  inflação  corrente  e  resiliência  da
atividade  econômica  (com destaque  para  a  forte  recuperação  do  mercado  de  trabalho)  ainda  implicam em riscos  altistas  para  o
cenário  de  2022.  Adicionalmente,  o  Congresso  está  debatendo  uma  nova  rodada  de  estímulos  fiscais,  incluindo  um  aumento
temporário  do  Auxílio  Brasil,  o  que  impactaria  inflação  via  maior  demanda  agregada  e  aumento  do  risco  fiscal.  Por  outro  lado,
temores em relação a atividade econômica global  levaram a forte  correção dos preços de commodities  internacionais,  ainda que
parte da queda tenha sido compensada pela significativa depreciação da taxa de câmbio. Por último, a redução de impostos sobre
combustíveis,  energia  elétrica  e  serviços  de  comunicação  resultará  em  forte  desaceleração  da  inflação  no  curto  prazo,  mas  a
elevada magnitude do impacto e dúvidas quanto ao repasse efetivo em alguns itens implicam em incerteza quanto ao efeito final no
IPCA.
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A redução das alíquotas de ICMS resultará em forte desaceleração da inflação. Como discutimos em nosso último Relatório
Macro  Mensal,  diversas  medidas  foram  aprovadas  nas  últimas  semanas  para  atenuar  a  alta  da  inflação.  Dentre  elas,  a  mais
relevante foi a classificação de combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação como “essenciais”, limitando as alíquotas
de  ICMS  incidentes  sobre  eles  à  alíquota  geral  de  cada  estado.  Não  havíamos  incluído  o  impacto  em  nossa  última  revisão,
antecipando a judicialização da medida. No entanto, desde a aprovação do PLP18, a maioria dos estados já implementou a redução
do  ICMS  ou  anunciou  que  implementará  em  breve.  Passamos  a  considerar  a  implementação  plena  da  Lei  complementar  194
(PLP18) e, portanto, incluímos o impacto em nossa estimativa de IPCA para 2022 (incluímos -150bps, dos -190bps que estimamos
como impacto máximo). A redução do ICMS vem na sequência de outras medidas como o corte temporário de impostos federais
sobre  combustíveis,  a  antecipação  dos  créditos  tributários  de  PIS  e  Cofins  –  ambos  incluídos  em nossa  última  revisão  –  e  uma
liminar  concedida  pelo  Ministro  André  Mendonça  a  pedido  do  governo  federal  que  altera  a  base  de  tributação  do  ICMS  sobre
combustíveis para a média dos últimos 60 meses (com impacto adicional de cerca de -29bps). Ao todo, esse conjunto de medidas
reduziu em cerca de 250bps a nossa estimativa para o IPCA de 2022.

Revisamos recentemente nossa projeção para o IPCA de 2022 de 8,8% para 7,3% e mantivemos em 5,4% nossa estimativa
para 2023.  Nossa revisão para o  IPCA de 2022 resulta  da inclusão em nosso cenário  da redução do ICMS sobre combustíveis,
energia elétrica e comunicação.  Esperamos que o impacto se materialize na inflação ao longo dos próximos 2 meses,  levando o
IPCA  de  julho  e  agosto  para  terreno  deflacionário.  No  entanto,  a  composição  desfavorável  das  últimas  leituras  de  inflação  e  o
andamento das coletas de preços para alimentos nos levou a revisar para cima nossas projeções para serviços e para alimentação
no domicílio, compensando parte da revisão baixista. Nossa estimativa para 2023 seguiu inalterada: esperamos que a persistência
da inflação de preços livres e a reversão do corte de tributos federais sobre combustíveis leve o IPCA de 2023 para acima do teto da
meta de inflação pelo terceiro ano consecutivo. Ressaltamos que a dinâmica inflacionária corrente, forte recuperação do mercado de
trabalho e a possiblidade de novos estímulos fiscais representam riscos altistas para o nosso cenário.Por outro lado, um cenário de
desaceleração  ainda  mais  acentuada  da  economia  global  poderia  trazer  algum  alívio  para  a  inflação  via  preços  mais  baixos  de
commodities. Finalmente, ainda podemos ter surpresas em relação ao repasse dos cortes de impostos aprovados pelo Congresso.
Dessa forma,as incertezas seguem elevadas para o cenário de inflação.

Gráfico 5: Índice de Commodities CRB – abertura (R$) Gráfico 6: IPCA acumulado em 12 meses (%, efetivo vs.
projeção)

Fonte: Bloomberg e BTG Pactual Fonte: IBGE e BTG Pactual

Macroeconomic Research - Brazil - Visão Macro Page 7



Macroeconomic Research - Brazil - Visão Macro
Macro High Frequency - 12 de Julho 2022

BTG Pactual Affiliate Research
Banco BTG Pactual S.A.

Setor Externo- Real mais fraco em meio ao cenário global turbulento e risco fiscal acentuado 

Iana Ferrão ● iana.ferrao@btgpactual.com ● +55 11 3383 3453

Mantemos nossa projeção de taxa de câmbio de R$4,80/US$ no fim de 2022. A taxa de câmbio depreciou cerca de 10% em
junho (de R$4,73/US$ no fim de maio para R$5,20/US$ no fim de junho). Destaca-se ainda que a volatilidade do Real permanece
bastante elevada, muito superior à das moedas de países pares. A depreciação do câmbio ao longo do último mês foi explicada,
principalmente,  pelo  fortalecimento  do  dólar  frente  às  demais  moedas,  à  redução  dos  preços  das  commodities  no  mercado
internacional  e  aumento  do  risco  País.  A  sinalização  do  FED  de  comprometimento  com  a  redução  de  inflação,  mesmo  com  o
aumento dos riscos de recessão, levou a um aumento nas projeções para os juros americanos e a um fortalecimento do dólar frente
às demais moedas. O DXY, que mede a cotação do dólar frente às moedas de economias desenvolvidas, subiu mais de 3% no mês,
alcançando o maior patamar da série histórica (superior a 105). Os juros dos Treasuries de 10 anos nos EUA subiram de cerca de
2,75% no fim de maio para próximo a 3,00% no fim de junho, depois de alcançar quase 3,50% em meados do mês. O risco País
também  aumentou  significativamente  no  último  mês,  em  parte,  por  conta  do  avanço  de  medidas  no  Congresso  que  tendem  a
dificultar o ajuste fiscal à frente (e.g. aumento do valor do Auxílio Brasil – temporário, mas com risco de se tornar permanente – e a
limitação da alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte público). O CDS de 10 anos, por exemplo,
aumentou de 315 pontos no fim de maio para patamar superior a 400 pontos no fim de junho, o maior nível desde o auge do impacto
da pandemia (fevereiro a maio de 2020) – antes da pandemia, o CDS de 10 anos estava rodando em patamar inferior a 200 pontos.

A volatilidade do câmbio tende a continuar alta no curto prazo em função da ainda elevada incerteza global, não apenas em relação
à  política  monetária  nos  EUA,  mas  também quanto  à  atividade  na  China,  na  Europa,  à  guerra  da  Ucrânia  e  ao  período  eleitoral
doméstico.  Mantemos  nossa  projeção  de  taxa  de  câmbio  de  R$4,80/US$  no  fim  deste  ano,  que  é  o  patamar  indicado  pelos
fundamentos –  altos preços de commodities e elevado diferencial de taxa de juros doméstica e externa  –  assumindo redução do
risco País em função conta da redução das incertezas externas e domésticas para patamar próximo ao de 2021. Também tomamos
como premissa a redução do CDS de 10 anos para 275 pontos no fim deste ano (média de 2021). A manutenção do atual patamar
do CDS, próximo a 400 pontos, levaria a uma taxa de câmbio próxima a R$5,35/US$. Já uma redução do CDS de 10 anos para o
nível pré-pandemia, de 200 pontos, apreciaria o câmbio para patamar próximo a R$4,50/US$.

A  sinalização  de  compromisso  com  o  ajuste  fiscal  pelo  presidente  eleito  será  importante  para  a  redução  do  risco  País  que
consideramos no nosso cenário base. Um outro risco para a dinâmica da taxa de câmbio seria uma maior alta dos juros americanos
para níveis muito superiores a 4,00%.

Para o fim de 2023, projetamos ligeira depreciação da taxa de câmbio para R$5,00/US$ em função da redução da taxa Selic para
11,00%, aumento da taxa dos Fed Funds para 4,00% e redução dos preços das commodities no mercado internacional.

Superávit  comercial  segue  robusto  em  2022.  O  saldo  da  balança  comercial  foi  superavitário  em  US$34,2bilhões  no  1S22,
ligeiramente abaixo do saldo do mesmo período de 2021 (de US$37,0bilhões), mas muito superior ao observado nos últimos anos.
O aumento dos preços de commodities no 1S22 contribuiu para o forte crescimento das exportações no ano (de 21% a/a no 1S22),
que  atingiram  novo  recorde  histórico.  No  entanto,  a  forte  aceleração  das  importações  no  semestre  (de  40%  a/a)  mais  do  que
compensou  a  alta  das  exportações,  levando  a  ligeira  queda  do  saldo.  A  elevação  dos  preços  de  derivados  de  petróleo  (que
descolaram dos preços do petróleo bruto que exportamos) e de bens intermediários foram os principais determinantes da aceleração
das importações no 1S22. No acumulado em 12 meses, o superávit comercial totaliza US$59bilhões, o que é compatível com nossa
projeção  de  saldo  de  US$66bilhões  em  2022.  Vale  destacar  que  em  função  das  importações  crescentes  de  criptomoedas  e  de
encomendas  internacionais  de  pequeno  valor  por  pessoa  física  (via  Amazon,  Americanas  etc),  o  saldo  comercial  que  entra  no
cômputo das transações correntes, será de cerca de U$52bilhões. O superávit comercial robusto, manterá o déficit em transações
correntes  em patamar  baixo  na  comparação  histórica  e  com outros  países  emergentes.  Mantemos  nossa  projeção  de  déficit  em
transações correntes de US$25bilhões (1,3% do PIB)  em 2022 e de US$35bilhões (1,8% do PIB)  em 2023.  Esses déficits  serão
facilmente financiados pelo Investimento Direto no País (IDP), para o qual projetamos entrada de US$55bilhões (2.9% do PIB) em
2022 e de US$60bilhões (3,0% do PIB) em 2023.
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Vale destacar que o último dado do Balanço de Pagamentos divulgado pelo Banco Central é o de fevereiro e o último dado de fluxo
cambial é o de março (em função da greve dos servidores do Banco Central). Ainda não há data para a divulgação dos resultados
em atraso.

Gráfico 7: Transações correntes e IDP (US$ bilhões)

Fonte: Banco Central e BTG Pactual

Política Fiscal - A ofensiva continua

Fabio Serrano ● fabio.serrano@btgpactual.com ● +55 11 3383 6400

Credibilidade e incerteza. O governo segue atuando em diversas frentes, na tentativa de aliviar o impacto da inflação no poder de
compra da população. Como argumentamos no relatório mensal de junho (“Inflação elevada e persistente segue ditando o cenário
macro local e externo”), mais do que o mérito em si, a questão crucial para a percepção de risco está na forma como essas políticas
são  desenhadas,  implementadas  e  se  o  impacto  fiscal  será  temporário  ou  permanente.  Políticas  transitórias  e  focalizadas,  com
limites  e  cláusulas  de  saída  bem  desenhadas  e  acompanhadas  de  medidas  de  compensação  teriam  um  impacto  menor  nas
condições financeiras, minimizando consequências indesejáveis para a atividade econômica e inflação.

Contudo, o debate fiscal tem avançado na direção oposta das premissas acima. As medidas recentemente aprovadas contemplam
uma série de política pouco focalizadas, mal calibradas e com impacto permanente nas contas públicas. O PLP 18/22, por exemplo,
reduz  permanentemente  a  arrecadação  de  Estados  e  municípios  em  0,8%  do  PIB  em  12  meses.  Já  a  PEC  1/22  autoriza  a
ampliação e a criação de benefícios fora do teto até o fim deste ano, totalizando R$41,2bi. Dentre eles está o aumento do valor e do
número  de  beneficiários  do  Auxílio  Brasil.  A  medida  é  temporária,  mas  existe  um  alto  risco  de  se  tornar  permanente,  o  que
aumentaria a despesa primária em 0,5% do PIB, dificultando o ajuste fiscal necessário para reduzir a dívida pública caso não haja
medidas de compensação de magnitude similar.

A  forma como novas  medidas  de  estímulo  vêm sendo  conduzidas,  bem como as  sucessivas  alterações  feitas  nos  últimos  anos,
contribui para reduzir a credibilidade do arcabouço fiscal. Soma-se a isso as críticas feitas ao teto de gastos por políticos de todo o
espectro ideológico, elevando a incerteza da trajetória da dívida pública nos próximos anos.

Médio prazo desafiador. Apesar da surpresa positiva com a arrecadação pública nos últimos 18 meses, o país ainda está longe de
atingir de forma sustentável um resultado primário próximo de 2% do PIB, valor que estimamos ser compatível com a estabilidade da
dívida bruta.
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Pressupondo a manutenção do teto de gastos, a dívida deverá estabilizar apenas no final  da década, em um patamar próximo a
85% do PIB. O cenário pode piorar caso o próximo governo opte por uma nova regra para os gastos públicos, postergando ainda
mais a obtenção de um resultado primário compatível com a redução da dívida pública. Com um crescimento das despesas de 2%
ao ano, já deixamos de enxergar a estabilidade da dívida em um horizonte de tempo razoável, razão pela qual acreditamos que a
revisão do teto aumenta consideravelmente a probabilidade de um aumento de carga tributária  nos próximos anos para que não
ocorra uma piora do resultado primário estimado.

Nossos  números.  Revisamos  nossa  projeção  para  superávit  do  setor  público  em  2022  de  R$93,4bilhões  (1%  do  PIB)  para
R$20,3bi (0,2% do PIB). Consequentemente, nossa expectativa para a dívida bruta neste ano passou de 77,3% para 78,1% do PIB.
Essa  revisão  decorreu,  sobretudo,  da  incorporação  dos  R$41,25  bilhões  em  gastos  fora  do  teto,  previstos  na  PEC  1/22,  e  dos
R$51bilhões de perda de arrecadação dos Estados por conta da redução da alíquota de ICMS prevista no PLP 18/22 e da liminar do
ministro  do STF André Mendonça,  que muda a  base de tributação do ICMS sobre  combustíveis.  A  PEC 1/22 já  foi  aprovada no
Senado  e  seguiu  para  a  Câmara,  onde  também  encontra  ambiente  para  apreciação  célere  da  matéria.  O  PLP  18  havia  sido
sancionado pelo presidente Bolsonaro, mas havíamos incorporado apenas a redução dos impostos federais. Para 2023 reduzimos
nossa  projeção  para  o  primário  do  setor  público  de  0,2%  para  -0,6%  do  PIB,  refletindo  os  efeitos  do  PLP  18,  bem  como  a
expectativa de que o incremento do Auxílio Brasil se torne permanente. Essa mudança, em especial, tornará o cumprimento do teto
em 2023 bastante desafiador.

Tabela 2: Resultado primário para estabilizar dívida
(% PIB)

Gráfico 8: Impacto da mudança do teto na trajetória da dívida

Fonte: BTG Pactual Fonte: Banco Central e BTG Pactual

Política Monetária - Ainda outro ajuste

Claudio Ferraz ● claudio.ferraz@btgpactual.com ● +55 21 3262 9758

Determinando a estratégia. Conforme esperávamos, o Copom elevou a taxa Selic em 50 pontos-base em sua reunião de junho,
alcançando 13,25% a.a. Em sua comunicação, o comitê reconheceu que o ambiente externo seguiu se deteriorando. No front local,
mencionou que o conjunto de indicadores da atividade econômica indica crescimento acima do esperado e que a inflação segue
surpreendendo  negativamente.  Mas,  o  destaque  foi  a  mensagem  sobre  sua  estratégia  de  política  monetária:  a  fim  de  trazer  a
inflação para um valor ao redor da meta no horizonte relevante o comitê indicou que será preciso conjugar, de um lado, uma taxa de
juros terminal acima da utilizada no cenário de referência e, de outro, a manutenção em território significativamente contracionista
por um período prolongado .
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Atividade econômica e inflação: Acima do esperado. A despeito da projeção mais otimista que o consenso de mercado há vários
meses, mesmo o Banco Central teve de reconhecer que a atividade econômica registrou crescimento acima do esperado no início
desse ano.  Assim,  decidiu  revisar  sua projeção do PIB de 2022 para 1,7%, contra 1% nas duas últimas edições do Relatório  de
Inflação (RTI). Dito isso, o BC manteve a expectativa de desaceleração no 2º semestre e a atenção aos sinais de desaceleração
global, diante do aperto da política monetária em diversos países e da piora das condições financeiras. Na inflação, o RTI antecipou
um IPCA de 1,99% no período jun-ago. Nossa projeção atual está bem mais baixa (0,02%), porque já incorporamos o impacto das
medidas tributárias aprovadas no Congresso.  Por  fim,  o  RTI  trouxe a publicação do cenário  de referência e dois  alternativos.  No
primeiro cenário alternativo (com uma premissa mais alta do preço do petróleo), a projeção de inflação aumenta em 0,4 pp. em 2022
versus o cenário de referência (de 8,8% para 9,2%) e em 0,3 pp. para 2023 (de 4,0% para 4,3%), permanecendo estável e abaixo
da meta em 2024 (em 2,7%). No segundo cenário alternativo, em que a Selic fica estável em 13,25% durante todo o período, mas
com o petróleo do cenário de referência, a projeção do IPCA para 2023 cai 0,3 pp. Esse resultado sugere que o comitê busca validar
sua estratégia. Vale ressaltar, entretanto, que existem riscos altistas para a projeção de 2023, que vai ter de incorporar a volta de
medidas tributarias temporárias (tributos federais) com efeito baixista em 2022 e que vão puxar para cima a inflação de 2023 (ver
seção de inflação).

Comunicação:  Alguns  sinais.  Para  além  dos  documentos  da  reunião  de  dezembro,  a  entrevista  do  Relatório  de  Inflação
esclareceu  alguns  pontos  da  comunicação  recente  do  BC.  O  Presidente  Roberto  Campos  alegou  que  a  decisão  de  publicar
antecipadamente  sua  projeção  de  inflação  para  2024  (abaixo  da  meta)  não  implica  mudar  sua  forma  de  atuação.  O  Presidente
também reafirmou que a estratégia da política monetária é fazer convergir a projeção de 4% em 2023 para um nível ao redor da
meta, mas tal nível não foi especificado. Ainda sobre reavaliações, o BCB informou que passou a trabalhar com juro neutro (real) de
4%  (contra  3,5%,  anteriormente).  De  acordo  com  os  argumentos  apresentados  no  RTI,  o  impacto  nas  projeções  do  horizonte
relevante é modesto, mas cresce quando o prazo é estendido. Entretanto, a avaliação do BC sobre o quadro fiscal deverá requerer
uma alteração. Na coletiva de imprensa, evitou-se especular sobre as medidas em discussão no Congresso e o Presidente do BC
afirmou que não houve mudança relevante/suficiente no balanço de riscos que o tornasse assimétrico. Por fim, Campos procurou
dissociar os próximos passos da política monetária do ciclo político e reafirmou que se ocorrerem novos choques (“muito grandes”) o
cenário pode ser reavaliado.

Último passo? A sinalização do COPOM de junho mantém a impressão de proximidade do fim do ciclo de aperto monetário e de
ausência, por ora, de grandes reavaliações da Selic terminal. No entanto, diante da evolução do cenário fiscal e de nossa avaliação
do ambiente da atividade econômica e inflação, bem como do provável comportamento das expectativas, acreditamos que o cenário
tem se tornado mais difícil para o BC. Assim, seguimos antevendo, um ajuste de 50 pontos-base em agosto. Mas acreditamos que o
risco de outra elevação em setembro aumentou e iremos monitorar a comunicação do comitê nas próximas semanas. Por fim, nosso
cenário de inflação para 2023 e seu balanço de riscos, além da comunicação do BC em prol da manutenção dos juros elevados em
nível  prolongado,  nos  fizeram  revisar  para  cima  a  Selic  do  final  de  2023  para  11%  contra  10%  anteriormente.  Reconhecemos,
todavia,  bastante  incerteza  a  respeito  desse  cenário,  associada  às  dúvidas  a  respeito  da  política  econômica  da  próxima
administração e à  evolução do cenário  externo com crescente risco de desaceleração mais  proeminente da atividade econômica
global.
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Tabela 3: Projeções do BTG Pactual para indicadores econômicos do Brasil

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E
Atividade Econômica   
PIB Real (%, a/a) 0.50 -3.55 -3.28 1.32 1.78 1.22 -3.88 4.62 1.90 0.30
PIB Nominal (US$ bi) 2,459 1,795 1,802 2,064 1,914 1,871 1,447 1,607 2,006 2,127
Agricultura (%, a/a) 2.79 3.31 -5.22 14.15 1.31 0.42 3.75 -0.20 2.50 1.80
Industria (%, a/a) -1.51 -5.76 -4.57 -0.50 0.72 -0.67 -3.40 4.48 0.60 1.00
Serviços (%, a/a) 0.99 -2.73 -2.22 0.77 2.09 1.51 -4.34 4.72 2.40 0.00
Consumo Privado (%, a/a) 2.25 -3.22 -3.84 1.98 2.37 2.60 -5.45 3.58 2.50 0.60
Consumo Governo (%, a/a) 0.81 -1.44 0.21 -0.67 0.79 -0.49 -4.50 2.00 2.20 0.50
Investmentos (%, a/a) -4.22 -13.95 -12.13 -2.56 5.23 4.03 -0.52 17.23 -5.00 -2.00
Exportações (%, a/a) -1.57 6.82 0.86 4.91 4.05 -2.56 -1.84 5.79 3.50 1.50
Importações (%, a/a) -2.27 -14.19 -10.34 6.72 7.74 1.33 -9.84 12.35 -1.30 1.00
Mercado de Trabalho  

Taxa de desemprego (%, fim de período) 6.60 9.10 12.20 11.90 11.70 11.10 14.20 11.10 10.00 9.60
Taxa de desemprego (%, média) 6.90 8.63 11.65 12.85 12.38 11.98 13.78 13.20 10.50 9.80
Inflação & Taxa de Juros  
IPCA (%, a/a, fim de período) 6.41 10.67 6.29 2.95 3.75 4.31 4.52 10.06 7.30 5.40
IPCA Administrado (%, a/a, fim de período) 5.31 18.06 5.49 8.00 6.22 5.53 2.63 16.90 -0.30 8.40
IPCA Livres (%, a/a, fim de período) 6.74 8.50 6.54 1.34 2.91 3.88 5.18 7.69 10.10 4.40
IGP-M (% a/a, fim de período) 3.69 10.54 7.17 -0.52 7.50 7.30 23.14 17.78 12.20 3.40
Taxa Selic  (%, fim de período) 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 13.75 11.00
Taxa Selic  (%, média) 10.96 13.48 14.18 10.14 6.58 6.03 2.88 4.59 12.63 13.10
Balança de Pagamentos & Taxa de Câmbio  
Balança Comercial (US$ bi) – BP -6.7 17.4 44.5 57.3 43.4 26.5 32.4 36.4 52.0 45.0
Exportações (US$ bi) – BP 224.0 189.9 184.3 218.0 239.5 225.8 210.7 284.0 340.0 354.0
Importações (US$ bi) – BP 230.7 172.5 139.7 160.7 196.1 199.3 178.3 247.6 288.0 309.0
Conta Corrente (US$ bi) -101.7 -54.8 -24.5 -22.0 -51.5 -65.0 -24.5 -27.9 -25.0 -35.0
Conta Corrente (% PIB) -4.14 -3.05 -1.36 -1.07 -2.69 -3.46 -1.70 -1.76 -1.30 -1.80
Investimento Direto no País (US$ bi) 87.7 64.7 74.3 68.9 78.2 69.2 37.8 46.4 55.0 60.0
Investimento Direto no País (% PIB) 3.57 3.60 4.13 3.34 4.08 3.68 2.62 2.92 2.90 3.00
Reservas Internacionais (US$ bi) 363.6 356.5 365.0 374.0 374.7 356.9 355.6 362.2 360.0 360.0
Taxa de Câmbio (R$/US$, fim de período) 2.66 3.90 3.26 3.31 3.87 4.03 5.20 5.57 4.80 5.00
Taxa de Câmbio (R$/US$, média) 2.35 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.16 5.40 4.87 4.92
Contas Fiscais  
Resultado Primário (R$ bi) -32.5 -111.2 -155.8 -110.6 -108.3 -61.9 -703.0 64.7 20.3 -58.5
Governo Central (R$ bi) -20.5 -116.7 -159.5 -118.4 -116.2 -88.9 -745.3 -35.9 -39.0 -62.7
Governos Subnacionais (R$ bi) -7.8 9.7 4.7 7.5 3.5 15.2 38.7 97.7 54.0 -6.3
Empresas Estatais (R$ bi) -4.3 -4.3 -1.0 0.4 4.4 11.8 3.6 2.9 5.2 10.5
Resultado Primário (% PIB) -0.56 -1.86 -2.48 -1.68 -1.55 -0.84 -9.41 0.75 0.21 -0.56
Resultado Nominal (% PIB) -5.95 -10.22 -8.98 -7.77 -6.96 -5.81 -13.60 -4.42 -7.74 -8.32
Dívida Líquida (% PIB) 32.59 35.64 46.14 51.37 52.77 54.70 62.54 57.23 59.56 65.33
Dívida Bruta (% PIB) 56.28 65.50 69.84 73.72 75.27 74.44 88.59 80.27 78.14 82.05

Fonte: BTG Pactual
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