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COPOM mais hawkish e revisão da expectativa para a taxa Selic em 2021

À espera de Jackson Hole: o que pode mudar na política monetária para 22

Quais segmentos da sociedade já recuperaram a renda pré-pandemia?
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Na última quarta-feira, o COPOM decidiu pela

elevação de 1,00 p.p. da meta para a Taxa Selic, que

passou para o patamar de 5,25% a.a.. Esse foi o quarto

ajuste consecutivo desde o início do ciclo de aperto

monetário iniciado em março.

Desde a última reunião, o cenário evoluiu

positivamente no que tange às expectativas para o

crescimento econômico. No relatório Focus, as

perspectivas para o PIB no final de 2021 passaram de

4,85% para 5,30%. Por outro lado, as previsões para a

inflação foram revistas na direção oposta. Entre as duas

reuniões, as projeções de mercado para o IPCA no final

de 2021 passaram de 5,82% para 6,79%.

Os maiores sinais de persistência inflacionária e

disseminação dos choques de inflação ao longo das

cadeias têm ameaçado a ancoragem das expectativas

para o ano de 2022. Conforme as previsões do Focus, o

IPCA projetado para final de 2022 é de 3,81%, já acima

do centro da meta estipulada para o ano (3,50%).

Na mensagem do COPOM, destacamos o seguinte

trecho: “Os últimos indicadores divulgados mostram

composição mais desfavorável. Destacam-se a surpresa

com o componente subjacente da inflação de serviços e

a continuidade da pressão sobre bens industriais,

causando elevação dos núcleos. Além disso, há novas

pressões em componentes voláteis, como a possível

elevação do adicional da bandeira tarifária e os novos

aumentos nos preços de alimentos, ambos decorrentes

de condições climáticas adversas.”.

Na nossa visão, esse descontentamento com a

evolução da inflação pode ser vista na fundamentação

da decisão, onde o Comitê enfatizou ser apropriado um

ciclo de elevação da taxa de juros para patamar acima

do neutro. Essa mensagem de que adotará uma postura

de combate à inflação mais agressiva (hawkish), retira

qualquer impressão que poderia haver no mercado de

que existia um teto para a elevação dos juros nesse ano.

Assim, alteramos a nossa previsão de Taxa Selic

para o final de 2021 de 6,50% para 7,50%. O nosso

cenário já antecipava uma postura mais agressiva do

Comitê diante da escalada da inflação. Ainda que o

final do ciclo ocorra em taxas que ainda são baixas em

comparação com as que o Brasil já teve, o cenário

externo ainda é de juros muito baixos.

As implicações desse quadro para a indústria são

bastante conhecidas. Além do maior custo de capital

para as empresas que investem, o que afeta todos os

setores, olhamos com preocupação para a Indústria da

Construção. O setor, que estava iniciando uma

recuperação antes de ser atingido fortemente pela

pandemia, é impactado pelo aumento nos custos de

financiamento para as famílias. O impacto positivo

pode vir por meio de uma taxa de câmbio mais

valorizada, o que ajuda a conter o avanço nos custos.

A posição do Banco Central dos Estados Unidos

(FED) também não é confortável. Os dados de inflação

mostram uma escalada nos preços e salários, e os dados

de atividade mostram comportamentos difusos. O

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa

anualizada de 6,5% no último trimestre, abaixo da

estimativa do mercado (6,9%). Por outro lado, os dados

do payroll mostram uma melhora expressiva do

mercado de trabalho.

Na sexta-feira, os dados de emprego dos EUA

indicaram a criação de 943 mil novas vagas de trabalho

em julho, ante uma expectativa de 845 mil. Assim, a

taxa de desemprego caiu para 5,4%, também abaixo da

expectativa, que era de 5,7%. Os dados do payroll

ganharam ainda mais importância a partir da mudança

de postura do FED adotada em julho de 2020 durante a

conferência de Jackson Hole. No encontro, foi definido

que o Comitê de Política Monetária Americano

(FOMC) daria mais peso para os dados do emprego e

menos para a inflação. O Comitê já previa a pressão de

custos decorrente das consequências da pandemia e que

precisava criar um arcabouço de política monetária,

bem como de comunicação da mesma, para lidar com

uma crise com características tão particulares.

Na reunião dos dias 28-29 de julho, o FOMC

manteve o discurso paciente e reafirmou que os

desequilíbrios entre oferta e demanda que estão

pressionando os preços irão se dissipar com o tempo, e

que o atual grau de estímulo monetário seria mantido.

Os dados do PIB do segundo trimestre, divulgados

posteriormente, com um crescimento abaixo do

esperado, tranquilizaram o mercado de que nada seria

mudado por hora.

Contudo, os dados do payroll e a proximidade do

encontro anual do FED em Jackson Hole (Wyoming)

entre 26 e 28 de agosto próximo pode ser um evento

chave para a direção da política monetária em 2022.

Essa mensagem virá no sentido de sinalizar o início

do tapering – que significa a redução os estímulos

monetários extraordinários, principalmente aqueles

ligados à compra de títulos privados – o que abriria as

portas para um posterior aumento da taxa de juros. Esse

movimento ocorreria dentro da prudência tradicional

dos bancos centrais, ou seja, seria um indicativo para

um movimento a ser iniciado apenas em 2022.

As implicações desse cenário para o Brasil seriam

péssimas, não apenas pelo aumento do componente

diferencial de juros interno para o externo e seus

impactos na taxa de câmbio e taxa Selic, como também

sobre os preços das commodities.

À espera de Jackson Hole: o que pode mudar na política monetária para 22

COPOM mais hawkish e revisão da expectativa para a taxa Selic em 2021
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fev/20 mai/21 Var.% fev/20 mai/21 Var.% fev/20 mai/21 Var.%

TOTAL 237,9 220,8 -7,2 93,7 86,7 -7,5 2.539 2.547 0,3

Categoria de emprego - FORMAL

Privado com carteira 80,9 70,0 -13,5 33,6 29,8 -11,4 2.407 2.350 -2,4

Doméstico com carteira 2,4 1,8 -24,3 1,7 1,3 -21,7 1.380 1.335 -3,3

Setor público com carteira 5,0 4,9 -2,1 1,2 1,2 2,0 4.143 3.975 -4,1

Militar e servidor estatutário 36,2 38,9 7,5 7,9 8,7 9,7 4.581 4.489 -2,0

Empregador com CNPJ 25,3 20,0 -21,0 3,6 3,1 -14,9 7.028 6.518 -7,3

Conta-própria com CNPJ 17,5 20,1 14,3 5,3 5,8 9,7 3.301 3.440 4,2

Categoria de emprego - INFORMAL

Privado sem carteira 18,5 16,0 -13,0 11,6 9,8 -15,8 1.585 1.637 3,3

Doméstico sem carteira 3,7 2,9 -21,6 4,5 3,7 -18,0 826 790 -4,4

Setor público sem carteira 5,0 4,9 -1,7 2,3 2,1 -9,2 2.216 2.399 8,3

Empregador sem CNPJ 3,1 2,8 -12,5 0,8 0,7 -18,9 3.881 4.186 7,9

Conta-própria sem CNPJ 27,9 26,4 -5,3 19,2 18,5 -3,2 1.456 1.425 -2,1

Grupamentos de atividade

Agropecuária 12,5 13,0 3,8 8,4 8,8 4,7 1.493 1.480 -0,9

Indústria geral 31,3 26,1 -16,5 12,2 10,9 -10,2 2.572 2.392 -7,0

Construção 12,5 11,2 -10,9 6,6 6,2 -6,5 1.894 1.804 -4,8

Comércio 36,5 30,0 -17,9 17,9 15,6 -12,7 2.046 1.926 -5,9

Transporte e armazenagem 12,2 9,4 -22,9 5,0 4,3 -12,5 2.462 2.168 -11,9

Alojamento e alimentação 9,1 6,7 -26,2 5,6 4,2 -25,7 1.624 1.613 -0,7

Informação e comunicação 38,9 38,9 0,0 10,6 10,8 2,3 3.679 3.595 -2,3

Administração pública 60,1 64,5 7,2 16,2 16,7 3,0 3.716 3.868 4,1

Outros serviços 9,7 7,5 -22,5 5,1 4,1 -19,6 1.912 1.845 -3,5

Serviços domésticos 6,1 4,8 -22,3 6,2 5,1 -18,6 980 936 -4,5

Massa Renda (R$ bi) Ocupados (mi pessoas) Renda Média (R$)

A renda do trabalho constitui parcela importante da

renda total dos brasileiros. Segundo dados do Banco

Central, antes da pandemia a renda do trabalho

representava em média 71,4% da massa salarial

ampliada, caindo para 64,9% em junho/20. No dado

mais recente, de abril/21, encontra-se em 70,6%. A

parcela restante da renda é composta por benefícios

sociais, previdenciários e rendimentos financeiros.

A massa de renda real do trabalho, calculada pela

multiplicação da população ocupada e a renda média

real, segue distante de recuperar o nível anterior à

pandemia (fev/20), conforme mostra o gráfico. A perda

de 7,2% ocorre por conta do número de ocupados ainda

muito baixo (-7,5%), dado que a renda média real

encontra-se praticamente no mesmo nível de fevereiro

de 2020 (+0,3%), conforme explicitado na tabela.

Entre as categorias de emprego, a massa de renda só

superou o nível pré-pandemia para militares e

servidores públicos estatutários (+7,5%) e trabalhadores

por conta-própria com CNPJ (+14,3%), ambos com

aumento considerável de ocupados (+9,7%). Nas

categorias informais, todas apresentaram queda tanto na

massa de renda quanto no número de ocupados.

Pela ótica dos grupamentos de atividade, apenas a

Agropecuária (+3,8%) e a Administração Pública

(+7,2%) já apresentaram massa de renda superior ao

pré-pandemia. No segundo, cabe destacar que houve

aumento tanto de ocupados (+3,0%) quanto na renda

média (+4,1%, o único segmento a apresentar

crescimento). O segmento de Alojamento e alimentação

(-26,2%) é o mais distante da recuperação da massa de

renda e também de ocupados (-25,7%).

Portanto, os segmentos da sociedade ligados ao setor

público e à agropecuária, bem como os conta-própria

com CNPJ – muito pelo aumento do número de MEI’s

– foram os que já recuperaram a massa de renda pré-

pandemia. A situação é mais crítica nos segmentos

ligados ao setor de serviços.

Quais segmentos da sociedade já recuperaram a renda pré-pandemia?

Fonte: PNAD-C/IBGE. Obs: 1) Valores deflacionados utilizando o deflator médio do último trimestre de coleta divulgado (mar-abr-mai/21). 2) Massa 

calculada pela multiplicação da População Ocupada e a Renda Média habitual de todos os trabalhos. 3) Meses indicados nas colunas são os finais de cada 

trimestre móvel.

Massa de renda real do trabalho, população ocupada e renda média real do trabalho – Brasil 
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Massa de renda do trabalho – Brasil 

(Em R$ bilhões – Valores deflacionados)

Fonte: PNAD-C/IBGE. Obs: No eixo horizontal estão os meses finais

de cada trimestre móvel.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 3,9

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,8

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 4,6

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 8,242

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,561

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 15,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 6,5

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 6,4

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total
3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 240,0

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 65,2

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 7,50

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, Ministério da Economia, STN. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 

1
 O PIB Total é projetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 

3
 Não 

considera a Construção Civil e o SIUP. 
4
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  

5
 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Atualizada a projeção para Selic em 2021 de 6,50%

para 7,50%.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 521,269

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,861 98,742

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3
Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

