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Resumo – Conflito no Leste Europeu, com forte alta nos preços de commodities, 
repercute no cenario econômico 

Carrego positivo, mas um começo de ano mais fraco. O ano de 2021 fechou com um crescimento de 0,5% t/t no 4T21, 
vindo acima das expectativas. O governo também tem anunciado diversas medidas para estimular a economia, 
totalizando R$150bi (mais de 1,5% do PIB). Porém, o forte crescimento observado no 4T21 foi interrompido no início 
deste ano devido à disseminação da Ômicron, queda na confiança empresarial e resultados fracos para os setores 
industrial e varejista. Atualizamos a nossa expectativa de crescimento em 2022 de 0% para 0,3%, aguardando mais 
informações sobre os desdobramentos do conflito na Ucrânia. 

A invasão da Ucrânia resultará em aumento das pressões inflacionárias. A forte alta de preços de commodities resultará 
em aumento significativo da inflação de combustíveis e em custos mais elevados para o setor agropecuário, devido à alta 
nos preços de fertilizantes e de ração animal, e para o setor industrial, devido a custos mais elevados para energia, 
metais e fretes marítimos. Esses desdobramentos se somam a um cenário que já era desafiador, com inflação ainda 
elevada e altamente disseminada para serviços e industriais e riscos altistas crescentes para a inflação de alimentos 
associados às quebras de safra na América do Sul. Portanto, vemos à frente um cenário de maior persistência de 
pressões inflacionárias. Revisamos nossas projeções para o IPCA de 2022 e 2023 de 6,2% para 6,8% e de 3,3% para 3,8% 
respectivamente e acreditamos que o balanço de riscos é assimétrico para cima. 

Forte fluxo de dólares para o país e apreciação do Real em meio à significativa alta de preços de commodities. Em 
função do expressivo aumento dos preços das commodities no mercado internacional e do aumento da nossa projeção 
para a taxa Selic, revisamos nossa expectativa para a taxa de câmbio no fim de 2022 para R$5,00/US$. Também 
reduzimos nossa projeção para o déficit em transações correntes deste ano para US$15bilhões (0,9% do PIB), que será 
facilmente financiado pelo Investimento Direto no País de US$55bilhões. 

Revisamos nossa projeção para o primário do governo central em 2022 de -R$82,2bi para -R$53,5bi (-0,6% do PIB). 
Dessa forma, nossa projeção para o setor púbico saiu de -R$37,5bi para -R$9,0bi (-0,1% do PIB). Se por um lado 
incorporamos o corte de IPI e um possível corte de Pis/Cofins de diesel e GLP na conta, por outro revisamos para cima as 
receitas oriundas do setor de commodities. 

Redução do ritmo, mas o ciclo deve se estender. O Copom deve optar por manter a estratégia comunicada em fevereiro 
e reduzir o ritmo de ajuste em sua reunião de março essa semana. Continuamos esperando que o comitê eleve a taxa 
básica de juros Selic em 100pb para 11,75% p.a. No entanto, dada a deterioração das perspectivas de inflação, 
acreditamos que o Copom estenderá seu ciclo de aperto para 13,25% p.a. (vs. 12,25%, anteriormente), com três 
aumentos adicionais de 0,5p.p. nas reuniões de maio, junho e agosto. Os riscos em torno deste cenário apontam para 
uma taxa terminal mais elevada e a opção pela manutenção do ritmo de 100pb também na reunião de maio. 

 

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

 

Fonte: BTG Pactual 

Anterior 0.00 6.20 12.25 5.40 -0.40 2.00 3.30 8.00 5.40 -0.49

Atual 0.30 6.80 13.25 5.00 -0.09 1.70 3.80 9.00 5.00 -0.23
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Sumário Executivo 

Mansueto Almeida ● mansueto.almeida@btgpactual.com ● +55 11 3383 9856 

No mês de fevereiro, o mundo foi surpreendido com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Quais as consequências dessa 

invasão? Muitas, mas a principal é que deveremos ter um cenário pior de inflação no mundo, aumento de juros no 

mercado internacional em intensidade maior do que o mercado esperava no início do ano e revisão para baixo no 

crescimento global, principalmente na Europa.  

No caso da América Latina e Brasil, é possível que os efeitos da invasão da Rússia sejam menos severos do que em 

outras partes do mundo, mas sentiremos também o efeito adverso de commodities mais caras com impacto na 

inflação doméstica, o que poderá resultar em um período mais longo de juros domésticos altos para trazer a inflação 

para meta.  

Neste relatório, revisamos nossa projeção de inflação para o ano de 6,2% para 6,8%, mas este número tem um viés 

de alta e nos levou a revisar também a nossa projeção para taxa de juros Selic de 12,25% para 13,25%. Mas o risco 

maior talvez seja um período mais longo de juros alto, ao invés de uma taxa de juros muito acima de 13%. De 

qualquer forma, mesmo com juro mais alto, devemos esperar neste e no próximo ano inflação cadente, mas acima 

da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,5% e 3,25%, respectivamente.  

Em um contexto de taxa de juros doméstica mais elevada e revisão para baixo do crescimento mundial, não há como 

esperar crescimento forte na economia brasileira. Na verdade, a expectativa de baixo crescimento este ano já era o 

nosso cenário base antes das circunstâncias mundiais mais adversas, mas houve uma surpresa. O crescimento do PIB 

no último trimestre do ano passado foi um pouco acima do estimado por nós e pelo mercado, o que deixou uma 

herança “positiva” de crescimento para este ano de 0,3%, que se tornou nossa expectativa atual.  

Um ano de crescimento baixo e inflação perto de 7% é sem dúvida uma notícia ruim, mas a inflação esperada no 

Brasil este ano não é muito diferente daquela dos demais países emergentes e o baixo crescimento do PIB brasileiro 

este ano é efeito direto dos juros altos que devem retirar perto de 1,5 ponto percentual do crescimento.  

A notícia boa é que, para um país como o Brasil, em que 50% das exportações vêm de apenas três produtos 

(petróleo, minério de ferro e soja), a valorização das commodities, mesmo antes da invasão da Rússia na Ucrânia, 

está consolidando mais um ano de recorde na balança comercial, o que significa contas externas favoráveis.  

Um cenário de contas externas tão positivo, com o crescimento do investimento direto externo (IDE), aumento da 

taxa de juros local e correção dos preços dos ativos de tecnologia na bolsa americana despertaram a atratividade de 

países na América Latina e Brasil. Finalmente, a taxa de câmbio no mercado à vista passou a se comportar mais em 

linha com os fundamentos e, por mais impreciso que seja qualquer modelo para determinar o valor de curto prazo do 

Real frente ao Dólar, revisamos a taxa de câmbio para o final do ano de R$5,40/US$ para R$5,00/US$.  

Um ponto importante em relação à taxa de câmbio é que há divergência entre as instituições financeiras quanto ao 

valor do Dólar no final ano. Mas há praticamente um consenso que a moeda brasileira se mantenha, no mínimo, 

estável frente ao Dólar ao longo dos próximos dois anos, desde que o Brasil mantenha o compromisso com a agenda 

de reformas e ajuste fiscal.  

Por fim, apesar de ainda estarmos longe de completar o ajuste fiscal necessário para colocar a dívida líquida e bruta 

em uma clara trajetória de queda, o forte crescimento da receita no início do ano é mais uma surpresa positiva que 

pode nos levar a um ano de déficit primário do setor público perto de “zero” (nossa estimativa é de um déficit 

primário de R$9bilhões ou 0,1% do PIB), mesmo com a redução permanente do IPI já anunciada e com a redução 

temporária dos impostos federais no diesel até o final de 2022. Cabe ressaltar, entretanto, que esta conta pode 

ainda aumentar porque continua uma forte pressão política por novos subsídios à gasolina e ao gás de cozinha.  

De qualquer forma, independentemente de surpresas positivas do lado fiscal no curto prazo, o desafio do Brasil é um 

ajuste fiscal de pelo menos R$250 bilhões ao longo dos próximos anos para alcançar um resultado positivo 

necessário para colocar a dívida líquida e bruta em uma clara trajetória de queda, reduzir os prêmios de risco na 

curva de juros da dívida brasileira e ajudar no controle da inflação. Qualquer exagero na agenda de desoneração no 

curto prazo, aumentará ainda mais o desafio do ajuste fiscal nos próximos anos. 
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Internacional - Conflito armado e volatilidade no mercado 

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

O enfrentamento militar entre a Rússia e a Ucrânia ofuscou o processo de aperto monetário que vinha ganhando 

maior tração nos países desenvolvidos e conduzia o debate e a precificação nos mercados globais. Hoje, 

predominam dúvidas sobre o alcance, a duração, e os desdobramentos do conflito, o que vem disseminando um 

sentimento de aversão ao risco e incerteza atipicamente elevada sobre o cenário dos próximos meses. 

Os russos vinham gradualmente acumulando forças na fronteira com a Ucrânia desde meados de 2021, incitados, 

em grande parte, pela expansão da OTAN em direção ao Oriente, e por um descontentamento histórico em relação 

à independência ucraniana. No dia 24 de fevereiro, três dias após reconhecer publicamente as regiões separatistas 

de Donetsk e Luhansk como nações independentes, o presidente da Rússia, Vladmir Putin, autorizou o avanço de 

forças armadas às principais cidades ucranianas. O exército russo ocupou a cidade portuária de Kherson, e segue 

avançando em direção à capital Kiev, Kharkiv (segunda maior cidade do país) e outras cidades menores.  

Aliados ocidentais anunciaram diversas sanções à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia e discutem a 

ampliação das punições. Dentre as principais medidas já impostas, destacam-se o congelamento das reservas 

internacionais do banco central russo, remoção da Rússia do sistema de pagamentos internacionais (SWIFT) e 

sanções às instituições financeiras, a oligarcas, à capacidade de financiamento, e a alguns itens da pauta de 

exportações e importações do país. Mais recentemente, sansões às exportações de óleo e gás russo vem sendo 

anunciadas (em especial nos EUA e no Reino Unido), algo antes difícil de ser imaginado dada a alta dependência que 

o mercado mundial de energia tem dos produtos russos.  

Em todo caso, mesmo sem sanções oficiais, muitas empresas privadas já suspendem operações ou evitam comércio 

com a Rússia. Dificuldades logísticas no escoamento da produção não embargada antecipam e acentuam efeitos de 

gargalos nas cadeias globais de produção. Com isso, impactos iniciais do confronto já passam a ser transmitidos 

através de um sell-off mundial de ativos de risco, e pela alta acentuada nos preços das commodities no mercado 

internacional. No acumulado do ano até 11 de março, por exemplo, o preço do barril do Brent aumentou 45%, o 

minério de ferro +37%, e o trigo +41%.  

Ainda há muita incerteza sobre o tempo de duração e abrangência do conflito, e quais efeitos econômicos serão 

desencadeados pelas sanções e pelo isolamento da Rússia. Diante desse cenário, os principais bancos centrais 

sinalizaram predisposição a evitar apertos monetários excessivos, mesmo frente a um processo inflacionário global 

mais acentuado desencadeado por esse novo choque de oferta. Em discursos ao Congresso e Senado americano, o 

presidente do FED, Jerome Powell, afirmou que estaria inclinado a seguir com um aumento de 25 pontos-base na 

reunião de março, afastando a possibilidade de um aumento mais forte de 50 pontos-base que chegou a ser 

cogitado pelo mercado. Membros do Banco Central Europeu também mitigaram as crescentes expectativas de um 

aumento de juros ainda em 2022. Assim, o desfecho do conflito armado, e como ele influirá no processo de 

normalização de política econômica ao redor do mundo, seguem como fatores determinantes para os mercados e o 

cenário econômico local. 

Apesar da incerteza quanto à velocidade de aumento da taxa de juros no mercado internacional, com a 

expectativa de uma inflação mundial maior e mais persistente, cresce o risco de ciclo de aumento de juros maior nos 

EUA e Europa ao longo dos próximos 24 meses. Adicionalmente, é possível que o cenário de inflação mais adverso 

junto com a expectativa de ciclo maior da taxa de juros leve a uma revisão do crescimento mundial neste e no 

próximo ano, com risco de estagnação em países da Europa mais diretamente afetados pela invasão Russa. 
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Atividade Econômica - Surpresa no final de 2021, crescimento em 2022 

Bruno Delalibera ● bruno.delalibera@btgpactual.com ● +55 11 3383 7113 

Bernardo Fernandes ● bernardo.fernandes@btgpactual.com ● +55 21 3262 9059 

Carrego positivo. O ano de 2021 fechou com um crescimento de 0,5% t/t no 4T21, vindo acima do esperado por nós 

(+0,2% t/t) e pelo consenso do mercado (+0,1% t/t). O resultado positivo também se deu a nível setorial, uma vez 

que tanto o setor industrial quanto o setor de serviços apresentaram resultados acima do esperado. Do lado 

industrial, o setor de construção cresceu 1,5% t/t ante expectativa de queda pelo mercado, já serviços teve 

resultados acima do esperado para o setor de transportes, tecnologia da informação, outros serviços e serviços de 

educação e saúde. O mercado de trabalho também registrou geração de empregos acima do esperado, fechando o 

ano com taxa de desemprego de 11,1%, mesmo nível de dez/19. Com o crescimento expressivo do PIB no 4°Tri, o 

carrego estatístico para 2022 é de 0,3%. Dessa forma, atualizamos a nossa expectativa de crescimento de 0% para 

0,3%, aguardando maiores informações com respeito aos desdobramentos do conflito na Ucrânia. 

Um começo mais fraco. O forte crescimento observado no último trimestre de 2021 foi interrompido no início deste 

ano devido à disseminação da Ômicron e por alguns problemas setoriais. Do lado setorial, a produção industrial teve 

queda de 2,4% m/m (a.s.) e a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) apontou queda para o varejo ampliado de 0,3% 

m/m (a.s.) em janeiro. Além disso, o setor de serviços também foi afetado no início do ano pelo avanço da Ômicron, 

com centenas de voos sendo cancelados e com algumas medidas restritivas, tais como a proibição dos navios de 

cruzeiro de navegarem na costa brasileira e a postergação do carnaval que ocorreria no final de fevereiro. Embora o 

início de ano tenha sido desafiador, os meses de fevereiro e março devem apresentar recuperação pois o cenário de 

pandemia tem melhorado continuamente.  

Melhora da pandemia. Em fevereiro, o Brasil registrou o maior número de casos acumulados para um mês desde o 

começo da pandemia, atingindo o pico de casos e mortes em meados do mês. O comportamento da onda de 

Ômicron que foi observado inicialmente em outros países também se repetiu no Brasil, com casos apresentando 

forte tendência de queda – o número de casos no Brasil atingiu 189 mil no pico e agora está rodando próximo a 46 

mil. Nas principais economias do mundo, em decorrência dessa forte tendência de queda nos casos e óbitos, as 

restrições de mobilidade agora dão lugar à volta à normalidade. No Brasil, o Ministério da Saúde emitiu nota oficial 

informando que estuda rebaixar a situação da Covid-19 no país para uma endemia e diversos capitais estão 

retirando a obrigatoriedade do uso de máscaras e do passaporte vacinal (como no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte). A subvariante BA.2 da Ômicron, no entanto, é um risco para o cenário de pandemia, uma vez que já está 

causando aumento de casos em alguns países do mundo. 

Incerteza. Embora a confiança empresarial e as vendas de veículos tenham registrado queda em fevereiro (-0,5 

pontos e -1,1% m/m a.s., respectivamente), algumas informações de mais alta frequência mostram recuperação da 

atividade econômica. Além disso, a agricultura deve ter um bom desempenho, colaborando com o crescimento do 

1°Tri. Um outro ponto positivo para a atividade econômica são as diversas medidas governamentais para estimular a 

economia. As principais medidas anunciadas são a redução do IPI (impostos sobre produtos industrializados), 

liberação do FGTS e a criação de uma linha de crédito direcionado para micro e pequenas empresas. Ao todo, essas 

medidas somam R$150bilhões, o que representa mais de 1,5% do PIB. No entanto, a guerra na Ucrânia e seus 

desdobramentos para os preços das commodities, os impactos nas cadeias globais de produção e às restrições de 

importação de produtos vindos da Rússia, trazem grande incerteza para a atividade econômica em 2022. Por 

exemplo, 23% de todos os adubos e fertilizantes importados pelo Brasil são fornecidos pela Rússia, além de 

participação significativa de outros itens importados como produtos de ferro, aço, níquel e alumínio.  

Em 2023 esperamos crescimento de 1,7%. No nosso cenário base, consideramos que o conflito entre Rússia e 

Ucrânia e seus desdobramentos econômicos não irão se estender para 2023 e, além disso, estimamos que a taxa de 

juros deve atingir o patamar de 13,25% em 2022 e depois será reduzida para 9,0% em 2023. As menores incertezas 

devido ao fim do período eleitoral também irão trazer um aumento relativo da confiança e devem impulsionar os 

investimentos. O maior controle inflacionário conjuntamente com a recuperação do mercado de trabalho irá afetar 

positivamente a massa salarial real, impulsionando a demanda agregada. Esperamos que no final de 2022 a taxa de 

desemprego alcance 10,8% e que no final de 2023 seja de 10,2%. Ressaltamos que a nossa hipótese de crescimento 
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considera que nenhuma das reformas implementadas nos últimos anos serão alteradas, em 2023, e que este e o 

próximo governo continuarão o esforço de ajuste fiscal. 

Gráfico 1: Indicadores de confiança (a.s.) 

 

Gráfico 2: Indicadores de alta frequência (fev/20 = 100, a.s.) 

 

 

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

 

Inflação - Pressões inflacionárias de curto prazo persistentes e novos riscos altistas 

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

Ao longo do último mês, o cenário de inflação se tornou mais desafiador. Em fevereiro, dados de alta frequência 

vieram acima das expectativas e com uma composição desfavorável, levando a novas revisões altistas nas projeções 

de curto prazo do mercado. A média dos núcleos de inflação está rodando à taxa mais elevada desde o início da 

pandemia e pressões inflacionárias seguem altamente disseminadas dentre os segmentos de serviços e bens 

industriais. Riscos para a inflação subjacente relacionados aos resultados recentes somam-se a uma piora nas 

perspectivas à frente para a inflação de alimentos: preços de commodities agrícolas em moeda local mantiveram a 

tendência de alta, a despeito de forte apreciação da taxa de câmbio, refletindo os impactos da estiagem causada 

pelo La-Niña na safra agrícola da América do Sul. Mas o evento mais importante do último mês para o cenário de 

inflação foi a invasão da Ucrânia pela Rússia e o vigor das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia. A guerra traz 

novas complicações a um cenário inflacionário que já era desafiador. O conflito resultará em aumento das pressões 

inflacionárias devido à alta significativa nos preços de uma ampla gama de commodities (em particular, o petróleo) e 

pode ter consequências adversas adicionais no caso de um conflito prolongado e que afete cadeias de produção 

globais. Dessa forma, revisamos para cima nossas projeções para o IPCA de 2022 e 2023 e acreditamos que o 

balanço de riscos para o cenário de inflação é assimétrico para cima. 

A invasão da Ucrânia resultará em aumento das pressões inflacionárias. A despeito do aumento das tensões no 

leste europeu ao longo dos últimos meses, a dimensão do conflito na Ucrânia e das sanções impostas pelo Ocidente 

se mostraram muito maiores do que o antevisto. O impacto mais imediato na inflação se dará através de forte 

aumento dos preços dos combustíveis dada a alta dos preços do petróleo: a Petrobras reajustou os seus preços nos 

últimos dias, mas os reajustes foram insuficientes para fechar completamente a sua defasagem em relação aos 

preços de paridade internacional. As perspectivas para a inflação de combustíveis ainda podem piorar, a depender 

de como decorrer a guerra, mas as consequências para a dinâmica inflacionária vão além da alta dos combustíveis. A 

inflação de alimentos será mais alta como decorrência do conflito. Preços de commodities agrícolas tiveram altas 

expressivas desde o início da guerra e deverão pressionar a inflação de proteínas, sensíveis ao custo da ração 

animal, e de diversos itens processados. Riscos adicionais para o cenário de alimentos decorrem do fato de que a 

Rússia e a Bielorrússia são grandes exportadores de fertilizantes e, dada a dependência do Brasil de importações 

desses insumos e os estoques locais limitados, uma interrupção do abastecimento teria graves consequências para a 

safra agrícola de 2022/2023, o que por sua vez resultaria em um choque de preços de alimentos de grandes 

proporções. Mas a guerra também deverá impactar a inflação através de outros canais: a forte alta nos preços de 

commodities energéticas e metálicas deverão resultar em maior persistência das pressões inflacionárias sobre bens 

industriais. A guerra resultará em aumento nos custos de produção ao longo de toda a cadeia produtiva, afetando o 
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custo de matérias primas como metais, o custo de energia elétrica (preços de gás e carvão aumentaram de forma 

expressiva) e os custos de fretes. Dessa forma, esperamos que as pressões inflacionárias sobre o segmento 

industrial se tornem mais persistentes. Finalmente, não podemos descartar a possibilidade de cenários ainda mais 

adversos, com novas escaladas no conflito, o que resultaria em aumento da aversão global a risco e poderia ter 

impactos adversos sobre as moedas de economias emergentes, o que ainda não ocorreu neste ano. Dessa forma, a 

guerra resulta em aumento significativo de riscos altistas de curto e longo prazo para o cenário de inflação. 

O aumento nos preços de petróleo aumentou a pressão sobre o governo para atenuar a alta dos combustíveis. Em 

18 de fevereiro, o governo anunciou a esperada redução das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados 

(IPI), afetando a maioria dos itens sobre os quais ele incide. Salvo poucas exceções, a redução anunciada foi de 25%. 

Caso o corte seja inteiramente repassado aos consumidores, o impacto no IPCA poderia alcançar -40bps. No 

entanto, custos de produção elevados, margens comprimidas e estoques ainda limitados em diversos setores 

deverão limitar esse repasse. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia significa que qualquer desaceleração da inflação de 

industriais resultante do corte de IPI deverá ser temporária. Dessa forma, esperamos um impacto sobre a inflação 

mais limitado, com nossa estimativa em -22bps divididos entre março, abril e maio. Com a redução do IPI já 

implementada, restam as discussões sobre combustíveis. Até o início da guerra, o desfecho para a questão dos 

combustíveis parecia se encaminhar para o cenário preferido pelo governo, com cortes de tributos limitados ao 

diesel, e sem a criação de fundo de estabilização de preços. De fato, o congresso aprovou na última semana o 

PL11/20, zerando as alíquotas de impostos federais sobre o diesel e implementando uma regra transitória para o 

combustível que reduz a sua carga de ICMS. No entanto, a forte alta do petróleo aumenta a pressão por medidas 

adicionais. Dessa forma, itens que pareciam ter saído da pauta, como o corte de tributos federais sobre a gasolina 

(cujo impacto sobre o IPCA poderia chegar a -70bps), podem voltar a ganhar momento, como indicado pelo próprio 

Presidente neste último final de semana. As discussões também passaram a contemplar a implementação de 

subsídios aos preços de combustíveis, o que limitaria ainda mais o impacto da alta do petróleo sobre a inflação. Por 

hora, seguimos considerando essas medidas como riscos baixistas para o nosso cenário, e não as incluímos em 

nossas projeções. Mas reconhecemos que o risco de implementação de medidas mais abrangentes para atenuar os 

efeitos da alta do petróleo sobre a inflação se tornaram mais prováveis. 

Revisamos para cima nossas projeções para o IPCA de 2022 e 2023 de 6,2% para 6,8% e de 3,3% para 3,8%, 

respectivamente. Nossa projeção para 2022 já havia sido revisada na última semana de 5,9% para 6,2%, refletindo a 

alta nos preços de combustíveis, mas fizemos ajustes adicionais. As revisões em 2022 resultam de expectativas mais 

altas para alimentos, combustíveis, bens industriais e, em menor medida, serviços (itens como passagens aéreas e 

transporte por aplicativo poderão ser impactos pela alta dos combustíveis), resultando em maior inércia para a 

inflação de 2023. As revisões refletem preocupações tanto com a dinâmica inflacionária de curto prazo, que segue 

surpreendendo positivamente, quanto com riscos crescentes à frente como clima adverso, melhora marginal no 

cenário de atividade econômica (ver seção de Atividade Econômica), aumento das expectativas de inflação e, acima 

de tudo, a guerra na Ucrânia. No caso dos bens industriais, revisões baixistas de curto prazo decorrentes do corte de 

IPI foram mais que compensadas por aumento nas expectativas de médio prazo. À frente, eventuais medidas para a 

contenção da alta de preços de combustíveis teriam impacto baixista sobre nossas projeções, mas ressaltamos que, 

à exceção dessas medidas, os riscos para o cenário de inflação são predominantemente altistas. O cenário à frente 

dependerá em grande medida do desenrolar da guerra na Ucrânia, da política de sanções do Ocidente (em 

particular, sobre o setor exportador de petróleo e gás russo) e de eventuais impactos da guerra sobre cadeias de 

produção globais (incluindo a oferta de fertilizantes). 
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Gráfico 3: Preço internacional de commodities e petróleo (US$) 

 

Gráfico 4: IPCA acumulado em 12 meses (%, efetivo vs. projeção) 

 

 

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

 

Setor Externo - Forte fluxo de dólares para o País em meio à alta de preços de 
commodities    

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

Fluxo financeiro para o Brasil é destaque no ano. O mercado de câmbio registrou entrada líquida de US$9,0bilhões 

pelo segmento financeiro nos dois primeiros meses do ano, o maior patamar desde 2012. Esse forte fluxo financeiro 

decorre, em grande parte, da maior demanda global por ativos de países emergentes exportadores de commodities 

em meio ao forte aumento dos preços desses produtos no mercado internacional. Primeiramente, a sinalização de 

política monetária mais restritiva pelo FED (banco central americano) levou a uma saída de investimentos em ações 

dos EUA, principalmente de empresas de tecnologia, e redirecionamento de parte desses recursos para ativos de 

economias emergentes. Posteriormente, a invasão da Ucrânia pela Rússia e as fortes sanções impostas à Rússia 

intensificaram a alta dos preços das commodities e provavelmente estão resultando em redirecionamento de 

investimentos na Rússia para outros emergentes, em particular para o Brasil, que apresenta preços de ativos mais 

atraentes, moeda depreciada e elevadas taxas de juros. Os investimentos estrangeiros em ações brasileiras, por 

exemplo, foram recordes neste início de ano: dados da B3 mostram investimentos estrangeiros na bolsa de 

R$70bilhões ou US$13bilhões no ano até dia 7 de março e dados parciais do Banco Central mostram entrada de 

US$7,2bilhões para ações até o dia 18 de fevereiro – ambas as séries apresentam o maior fluxo para investimentos 

estrangeiros em ações brasileiras no período, em patamar muito acima do observado em anos anteriores.  

Real apreciou no ano em meio a aumento dos preços das commodities e demanda global por ativos brasileiros. A 

taxa de câmbio apreciou cerca de 10% este ano – de ~R$5,60/US$ no fim de 2021 para patamar próximo a 

R$5,10/US$ no início de março. Essa apreciação foi explicada, em grande parte, pela forte alta dos preços das 

commodities no mercado internacional e elevação dos juros domésticos. O índice de preços de commodities (CRY 

index) aumentou mais de 30% neste início de ano. Destaque para a forte alta de preços das três principais 

commodities exportadas pelo País: petróleo (Brent: alta de 45%), minério de ferro (+37%) e soja (+27%). Os preços 

futuros indicam redução de cerca de 10% do índice até o fim do ano, mas para patamar ~20% superior ao que era 

esperado no início deste ano. Em função do significativo aumento dos preços das commodities no mercado 

internacional e da nossa revisão para a taxa Selic de fim de ano (de 12,25% para 13,25%) revisamos nossa projeção 

para a taxa de câmbio no fim de 2022 para R$5,00/US$ (ante R$5,40/US$). Cabe ressaltar que a dinâmica da taxa de 

câmbio ao longo do ano é bastante incerta em função da elevada incerteza sobre o tempo de duração e a 

abrangência do conflito no leste europeu, e quais efeitos econômicos serão desencadeados pelas sanções e pelo 

isolamento da Rússia. Nossa expectativa de taxa de câmbio de R$5,00/US$ assume que o conflito terá sido resolvido 

até o fim do ano e que o presidente do Brasil eleito este ano sinalizará compromisso com a consolidação fiscal. Os 

principais riscos para o nosso cenário de câmbio no fim de 2022 são: (i) escalada das tensões entre Rússia e países 

do Ocidente, que provoque uma guerra de maior abrangência e duração; (ii) sinalização de irresponsabilidade fiscal 

pelo presidente eleito; (iii) maior alta dos juros americanos; e (iv) novas mudanças nas regras fiscais ainda este ano 
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que aumentem substancialmente o déficit primário projetado e dificultem o ajuste fiscal do próximo governo. A 

concretização desses riscos levaria a uma taxa de câmbio mais depreciada.  

Reduzimos nossa projeção de déficit em transações correntes em função de maiores preços de commodities. 

Revisamos nossa projeção de superávit comercial (SECEX) em 2022 de US$57bilhões para US$61bilhões, por conta 

do forte aumento dos preços das commodities no mercado internacional, em particular das três principais 

commodities da pauta de exportação do País. As exportações alcançaram novos recordes neste início de ano. 

Destaque para a forte aceleração das exportações de petróleo (preço e volume), que levou o superávit da balança 

comercial de petróleo e derivados acumulado em 12 meses para US$20bilhões em fevereiro, o maior patamar da 

série histórica. Até 2015, o Brasil era importador líquido de petróleo e derivados e, desde 2016, vem apresentando 

saldos positivos e crescentes na balança desses produtos. A manutenção do preço do petróleo em patamar acima de 

US$110/bbl por um período mais prolongado (e de outras importantes commodities da pauta) e/ou altas adicionais 

de preços são riscos positivo para nossa projeção de balança comercial e transações correntes do ano. Como 

resultado da revisão do saldo comercial, e considerando nossa nova projeção para o câmbio, reduzimos nossa 

previsão para o déficit em transações correntes em 2022 de US$25bilhões para US$15bilhões (0,9% do PIB), inferior 

ao déficit de 2021 (1,8% do PIB). Se concretizado este cenário, será o melhor resultado em transações correntes 

desde 2007, e facilmente financiado pelo Investimento Direto no País, para o qual mantemos nossa projeção de 

fluxo de US$55bilhões (3,4% do PIB) no ano (vs 2,9% do PIB em 2021).  

Participação da Rússia na corrente de comércio brasileira é baixa, mas o país é importante exportador de 

fertilizantes para o Brasil. A Rússia responde por apenas 0,7% das exportações do Brasil e por 2,7% das importações 

(total acumulado em 12 meses até fevereiro). Os principais produtos que exportamos para a Rússia são soja, carnes 

e açúcar, que representam uma fração muito baixa das exportações brasileiras totais desses produtos. Por exemplo, 

a soja, que é o principal produto exportado para a Rússia (22% da pauta exportada para o país) responde por apenas 

1,0% das exportações de soja do Brasil. Dessa forma, o efeito líquido do conflito no leste europeu para as 

exportações do Brasil é positivo, uma vez que ocorre de forma indireta por meio do seu impacto sobre os preços das 

commodities que o país exporta. Já em relação às importações, a dependência brasileira da Rússia é maior, uma vez 

que o país é o principal fornecedor de adubos e fertilizantes para o Brasil. Do total que o Brasil importa de 

fertilizantes, 23% é proveniente da Rússia (e mais 3% de Belarus). Assim, uma eventual interrupção prolongada das 

exportações desses produtos russos para o Brasil teria o potencial de gerar desabastecimento e prejudicar a 

próxima safra agrícola. Ademais, embora alguns produtos importados da Rússia não tenham participação relevante 

na pauta de importação do Brasil, têm uma participação relevante no suprimento de matérias-primas para o 

mercado doméstico e a interrupção do envio desses produtos para o Brasil poderia afetar a produção de alguns 

setores, prejudicando a atividade econômica e pressionando ainda mais os preços domésticos. 
 

Gráfico 5: Transações correntes e IDP (US$ bilhões) 

 

Gráfico 6: Investimento estrangeiro em ações - B3 x BCB (US$ bi) 

 

 

 
Fonte: Banco Central e BTG Pactual.  Fonte: Banco Central e BTG Pactual. *Dado de 2022 do BCB: Até 18 de fevereiro. 
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Tabela 2: Principais produtos da pauta de exportação e importação entre 
Brasil e Rússia (%) 

 

Gráfico 7: Participação da Rússia e da Bielorrússia nos fertilizantes 
importados pelo Brasil (%) 

 

 

 
Fonte: Banco Central e BTG Pactual.  *Acumulado 12 meses até fevereiro  Fonte: ComextStat e BTG Pactual.  *Acumulado 12 meses até fevereiro 

 

Política Fiscal - Commodities, uma faca de dois gumes 

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

Commodities ajudarão arrecadação. O ano passado foi marcado por uma recuperação excepcional da arrecadação 

pública. A receita líquida do governo central, que fechou 2020 em 16,1% do PIB, terminou o ano em 18,2%, patamar 

superior à média pré-pandemia de 17,5%. Esse desempenho foi gerado pela combinação entre (i) recuperação 

cíclica das receitas ligadas à atividade econômica, (ii) normalização dos programas de redução e diferimento de 

impostos lançados para combater a pandemia, (iii) impacto da inflação na base de arrecadação, (iv) boom de 

commodities e (v) forte pagamento de dividendos.  

Para 2022, à exceção da recuperação cíclica, todos os outros fatores deverão continuar ajudando a arrecadação 

púbica. Nossa projeção anterior já refletia essa percepção, mas pressupunha um comportamento das commodities 

menos pressionado do que o cenário atual. A guerra da Ucrânia deve contribuir para que o preço das commodities 

permaneça elevado por mais tempo do que o esperado anteriormente.   

Adicionalmente, os dados de janeiro indicaram que a parte da arrecadação ligada à atividade econômica continuará 

refletindo a recuperação cíclica de 2021 ao longo do 1T22. No mês, o governo federal arrecadou R$235,3bi, com um 

forte desempenho do IRPJ e CSLL. Dentro desses dois impostos, as declarações de ajuste, referentes ao desempenho 

do ano passado, tiveram um salto expressivo em relação ao mesmo período de 2021.   

Corte de impostos. Se por um lado a alta das commodities eleva a arrecadação, por outro gera pressão por políticas 

de contenção de preços, como corte de impostos e criação de subsídios. Nesse sentido, o governo implementou um 

corte de 18,5% no IPI de automóveis e 25% para demais produtos, com exceção de cigarros. Estimamos um impacto 

de R$14,8bi em 2022 (0,16% do PIB) e R$18,9bi em 2023 (0,2% do PIB), dividido pela metade entre o governo 

federal e os Estados. Adicionalmente, com a aprovação do PLP 11/20, o governo reduziu à zero, até o final de 2022, 

o Pis/Cofins do diesel, gás e querosene de aviação, com um impacto de R$16,1bi (0,17% do PIB) para o governo 

federal. O projeto também alterou a regra de cálculo do ICMS sobre o diesel até o final de 2022, que passa a 

considerar a média de preços dos últimos 5 anos. Essa medida terá um impacto de R$9,0bi (0,09% do PIB) no ano 

para os Estados.  

Efeito líquido positivo. A combinação entre preços de commodities mais pressionados, dados correntes ainda 

influenciados pelo resultado de 2021 e o corte de impostos teve um efeito líquido positivo sobre os nossos números. 

Revisamos nossa projeção para o primário do governo central em 2022 de -R$82,2 para -R$53,5bi (-0,6% do PIB). 

Para o governo consolidado, revisamos de -R$37,5bi para -R$9,0bi (-0,1% do PIB). Já nossa projeção para a dívida 

bruta recuou de 81,9% para 80,9%.  

Superávit? Não descartamos a possibilidade de termos um novo superávit para o setor público em 2022. Contudo, 

enxergamos um risco relevante do governo também implementar um programa de subsídio de combustíveis. Dessa 

forma, esperaremos mais um mês para termos mais informação sobre o efeito líquido de todas as propostas em 
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discussão. Estimamos que para cada 10 centavos de desconto, o governo gastaria R$0,3bi e R$0,5bi ao mês com 

gasolina e diesel. 

Tabela 3: Impacto fiscal das medidas de redução de impostos (R$ bi) 

 

Gráfico 8: Receita anual do governo central - commodities (R$ bi) 

 

 

 
Fonte: BTG Pactual  Fonte: Tesouro Nacional e BTG Pactual 

 

Política Monetária - Redução do ritmo, mas o ciclo deve se estender 

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

11,75%. Esperamos que o Copom eleve a taxa Selic em 100 pontos-base para 11,75% a.a. em sua reunião de março, 

reduzindo o ritmo de ajuste em relação a sua reunião anterior. Em sua comunicação de fevereiro, após analisar o 

balanço de riscos e suas projeções, o comitê avaliou o ritmo apropriado de elevação da taxa básica de juros. Com 

base nas simulações com trajetórias de política monetária, o Copom concluiu que depois de novo ajuste de 1,5 

ponto percentual antevia “ajustes adicionais em ritmo menor nas reuniões subsequentes”. Neste contexto, não 

vimos sinal de mudança de estratégia do comitê em sua comunicação desde a última reunião. Assim, mantemos 

nosso cenário de uma alta de 100 pontos-base em março. 

Tom duro. A comunicação dos integrantes do Copom manteve um tom duro desde a última reunião. Em evento 

aberto ao mercado há algumas semanas, o diretor Bruno Serra mostrou-se preocupado com os sinais de 

persistência e mais inercia na inflação, afirmando que a “batalha está longe de estar ganha” e vendo “alguns ajustes 

pela frente”. O Presidente Roberto Campos também emitiu mensagens duras no período. Campos manteve o 

discurso preocupado com os efeitos do excesso de demanda global na alta de commodities. Também sinalizou 

postergar o momento da aguardada virada da inflação acumulada em 12 meses e mostrou-se diversas vezes 

otimista com o quadro da atividade econômica na margem. Por fim, em entrevista há poucos dias, ao ser 

questionado sobre a necessidade ou não de combater a inflação a depender de seu custo, não tergiversou e 

concluiu que “obviamente, nossa missão principal é a inflação”. Disse que o Brasil “tem uma memória inflacionária 

muito viva”, concluindo que o instrumento é eficiente e vai usá-lo. De todo modo, voltou a afirmar que o Brasil 

identificou mais rapidamente que o problema inflacionário era uma questão de demanda e o BC atuou na forma 

mais rápida possível e “largou na frente”. Assim, o Copom não parece ter indicado mudança de plano de voo desde 

fevereiro, chancelando a comunicação que antevê desaceleração do ritmo de alta, mas manteve uma postura 

“hawk” sobre os riscos do cenário inflacionário. 

Atividade mais forte na virada do ano, em linha com a comunicação do Copom. Em sua comunicação de fevereiro 

o comitê registrou que alguns indicadores mostraram evolução ligeiramente melhor que a esperada e o mercado de 

trabalho mostrava recuperação consistente de empregos. E, de fato, após surpresas negativas com os dados de 

setembro e outubro do ano passado, a atividade econômica mostrou reação nos meses de novembro e dezembro. 

Por fim, o PIB cresceu 0,5% t/t no 4T21, vindo acima do esperado. Com isso, recuperou as duas quedas consecutivas 

no 2ºTri e 3ºTri e o carrego estatístico para 2022 fechou em 0,3%. Todavia, notamos que os fundamentos seguem 

fracos, em especial o mercado de crédito e os dados de confiança. De fato, as concessões de crédito têm 

apresentado queda, em geral, e a taxa de juros continua aumentando de forma célere na ponta. Outro ponto de 

atenção é o nível de endividamento das famílias. Os dados de confiança também seguem em declínio há meses. 

Medidas Projeto Total
Governo 

Federal

Governos 

Estaduais

Redução IPI Decreto 14.8 7.4 7.4

Fórmula de cálculo 

ICMS (diesel)
PLP 11/20 9.0 0.0 9.0

Redução Pis/Cofins 

(diesel, GLP, QAV)
PLP 11/20 16.1 16.1 0.0

TOTAL 39.9 23.5 16.4

% PIB 0.42% 0.25% 0.17%
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Além disso, a taxa de juros básica continua em sua trajetória ascendente e a taxa de inflação elevada está 

compensando os bons resultados do mercado de trabalho, levando à queda da massa salarial real. Por fim, o ano de 

2022 começou com notícias negativas, como a Ômicron e a forte estiagem, colocando dúvidas sobre os bons 

resultados que são esperados para a safra deste ano. Vale dizer que os efeitos da guerra entre a Rússia e Ucrânia 

ainda são incertos, mas devem apresentar impacto na atividade econômica global, em particular na Europa. Assim, o 

quadro para o crescimento este ano permanece desafiador. De toda forma, os sinais apontam para manutenção do 

cenário de crescimento pelo Banco Central acima do consenso de mercado. 

Mais um choque e o quadro da inflação se deteriora. Na inflação, a avaliação recente do Copom foi a de que a 

pressão nos preços ao consumidor segue elevada, com alta disseminada entre vários componentes, e se mostrando 

mais persistente que o antecipado. De fato, os resultados seguem surpreendendo nossas expectativas e o cenário à 

frente piorou. Alguns dos choques significativos que pressionaram o IPCA no 2º semestre de 2021 até se dissiparam. 

Mas o IPCA voltou a ganhar tração em fevereiro e a composição segue altamente desfavorável. A inflação dos 

serviços subjacentes vem rodando à sua taxa mais elevada desde o início da pandemia, somando-se a pressões 

persistentes de repasse em bens industriais. Indicadores de difusão seguem apontando para uma inflação altamente 

disseminada em ambos os segmentos. À frente, os riscos para o cenário de inflação têm aumentado devido, 

principalmente, à materialização de riscos geopolíticos e seu forte impacto no preço das commodities, sem que 

tenha havido apreciação adicional da taxa de câmbio até aqui. As condições climáticas desfavoráveis e o aumento 

das expectativas de inflação são outros vetores de riscos à frente. Alguns riscos baixistas também se materializaram 

como o corte de tributos federais sobre bens industrializados e o noticiário sugere que medidas para minimizar a 

alta de combustíveis ainda serão efetivadas esse ano. Todavia, o saldo dessas questões parece altista para as 

projeções de inflação e em 2022 e 2023 e requererão alguma extensão do ciclo pretendido pelo Banco Central.  

Um ciclo mais longo. Assim, no quadro atual, acreditamos que o comitê deveria optar por reduzir o ritmo e elevar a 

taxa Selic em 100 pontos-base para 11,75% a.a. Com a taxa básica de juros já em campo restritivo, ainda vemos 

como adequada a manutenção do plano de voo e a redução do ritmo em março, permitindo que o comitê acumule 

informações a respeito do novo choque. Mas seus efeitos provocarão uma revisão do cenário de inflação para este 

ano, aumentando os riscos para 2023. Em virtude disso, já partindo de um exercício de desinflação desafiador, com 

inflação corrente acima do esperado e risco de elevação adicional das expectativas de inflação, acreditamos que o 

Copom estenderá seu ciclo de aperto em direção a 13,25% a.a. (versus 12,25% a.a.) com três altas de juros de 50 

pontos-base em maio, junho e agosto, além do aumento de 1 ponto percentual nessa semana. Os riscos em torno 

desse cenário apontam para uma taxa terminal mais elevada e a manutenção do ritmo na reunião de maio. 
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Tabela 4: Projeções do BTG Pactual para indicadores econômicos do Brasil  

 

Fonte: BTG Pactual 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

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 0.30 1.70

PIB Nominal (US$ bi) 2,459 1,795 1,802 2,064 1,914 1,871 1,447 1,608 1,849 2,038

PIB Nominal (R$ bi) 5,779 5,996 6,269 6,585 7,004 7,389 7,468 8,679 9,523 10,190

Agricultura (%, a/a) 2.79 3.31 -5.22 14.15 1.31 0.42 3.75 -0.20 2.70 3.00

Industria (%, a/a) -1.51 -5.76 -4.57 -0.50 0.72 -0.67 -3.40 4.48 -0.30 2.30

Serviços (%, a/a) 0.99 -2.73 -2.22 0.77 2.09 1.51 -4.34 4.72 0.40 1.70

Consumo Privado (%, a/a) 2.25 -3.22 -3.84 1.98 2.37 2.60 -5.45 3.58 0.30 1.10

Consumo Governo (%, a/a) 0.81 -1.44 0.21 -0.67 0.79 -0.49 -4.50 2.00 0.90 1.20

Investmentos (%, a/a) -4.22 -13.95 -12.13 -2.56 5.23 4.03 -0.52 17.23 -3.50 2.40

Exportações (%, a/a) -1.57 6.82 0.86 4.91 4.05 -2.56 -1.84 5.79 2.60 3.30

Importações (%, a/a) -2.27 -14.19 -10.34 6.72 7.74 1.33 -9.84 12.35 2.00 4.00

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 10.80 10.20

Taxa de desemprego (%, média) 6.90 8.63 11.65 12.85 12.38 11.98 13.78 13.20 11.40 10.50

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 6.80 3.80

IPCA Administrado (%, a/a, fim de período) 5.31 18.06 5.49 8.00 6.22 5.53 2.63 16.90 5.70 3.60

IPCA Livres (%, a/a, fim de período) 6.74 8.50 6.54 1.34 2.91 3.88 5.18 7.69 7.20 3.90

IGP-M (% a/a, fim de período) 3.69 10.54 7.17 -0.52 7.50 7.30 23.14 17.78 10.50 2.70

Taxa Selic  (%, fim de período) 11.75 14.25 13.75 7.00 6.50 4.50 2.00 9.25 13.25 9.00

Taxa Selic  (%, média) 10.96 13.48 14.18 10.14 6.58 6.03 2.88 4.59 12.29 10.52

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 61.0 45.0

Exportações (US$ bi) – BP 224.0 189.9 184.3 218.0 239.5 225.8 210.7 284.0 342.0 320.0

Importações (US$ bi) – BP 230.7 172.5 139.7 160.7 196.1 199.3 178.3 247.6 281.0 275.0

Conta Corrente (US$ bi) -101.7 -54.8 -24.5 -22.0 -51.5 -65.0 -24.5 -27.9 -15.0 -35.0

Conta Corrente (% PIB) -4.14 -3.05 -1.36 -1.07 -2.69 -3.47 -1.69 -1.74 -0.90 -2.20

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 3.69 2.61 2.89 3.40 3.70

Reservas Internacionais (US$ bi) 363.6 356.5 365.0 374.0 374.7 356.9 355.6 362.0 360.0 370.0

Taxa de Câmbio (R$/US$, fim de período) 2.66 3.90 3.26 3.31 3.87 4.03 5.20 5.57 5.00 5.00

Taxa de Câmbio (R$/US$, média) 2.35 3.34 3.48 3.19 3.66 3.95 5.16 5.40 5.15 5.00

Contas Fiscais
Resultado Primário (R$ bi) -32.5 -111.2 -155.8 -110.6 -108.3 -61.9 -703.0 64.7 -9.0 -23.7

Governo Central (R$ bi) -20.5 -116.7 -159.5 -118.4 -116.2 -88.9 -745.3 -35.9 -53.5 -54.3

Governos Subnacionais (R$ bi) -7.8 9.7 4.7 7.5 3.5 15.2 38.7 97.7 39.0 20.4

Empresas Estatais (R$ bi) -4.3 -4.3 -1.0 0.4 4.4 11.8 3.6 2.9 5.5 10.2

Resultado Primário (% PIB) -0.56 -1.86 -2.48 -1.68 -1.55 -0.84 -9.41 0.74 -0.09 -0.23

Resultado Nominal (% PIB) -5.95 -10.22 -8.98 -7.77 -6.96 -5.81 -13.60 -4.42 -7.92 -7.88

Dívida Líquida (% PIB) 32.59 35.64 46.14 51.37 52.77 54.70 62.54 57.23 60.07 65.29

Dívida Bruta (% PIB) 56.28 65.50 69.84 73.72 75.27 74.44 88.59 80.27 81.17 84.24

Indicadores
Econômicos
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