
Cenário Econômico FH

O Ibovespa encerrou o mês de dezembro em alta de 4,02%, 
fechando o ano com 104.822 pontos. O desempenho positivo do 
índice foi motivado pela aprovação da PEC dos Precatórios no 
Senado, que abre espaço para novas despesas no próximo ano, mas 
diminui as incertezas fiscais na percepção do mercado. O alívio 
fiscal compensou dados econômicos fracos como a divulgação do 
PIB brasileiro para o terceiro trimestre que recuou -0,1% no período, 
indicando que a economia entrou em recessão técnica.

Dentro desse mês ainda tivemos a decisão do COPOM sobre a taxa 
Selic, decidindo elevá-la de 7,75% para 9,25% a.a. com sinalização de 
outra alta da mesma magnitude na próxima reunião, em fevereiro 
de 2022.

Na última quinzena do mês, tivemos atenções voltadas para a 
variante ômicron, preocupando o mercado global com novas 
medidas de distanciamento em países desenvolvidos. Além disso, 
destaque para a divulgação do IPCA-15, que subiu 0,78% em 
dezembro e encerrou o ano de 2021 com alta acumulada de 10,42%, 
batendo o recorde anual desde 2015.
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Cenário Político:

O governo conseguiu vitória por margem apertada no texto base da 
PEC dos Precatórios. A mudança constitucional altera as regras para 
o pagamento das dívidas judiciais da União (os precatórios), com o 
objetivo de postergar parte destes, e modifica a regra do teto de 
gastos, ajustando a correção do limite de despesas do governo no 
ano de acordo com a inflação de dezembro, ao invés de junho, 
abrindo espaço para pouco mais de R$ 100 bilhões.

A mudança legislativa é essencial para que o governo possa 
aumentar os gastos sociais no ano que vem, além de ajustar 
despesas obrigatórias de acordo com uma inflação mais alta do que 
a projetada na proposta orçamentária (PLOA), e atender outras 
demandas políticas como o aumento das emendas parlamentares.

Além disso, tivemos a insatisfação dos auditores da receita frente a 
decisão do presidente de conceder o reajuste salarial apenas aos 
policiais federais. O movimento de insatisfação se reproduz em 
outras categorias, como os funcionários do Banco Central, Tesouro e 
CGU, e pode aumentar a pressão sobre o Executivo no ano que vem.

Cenário Internacional:

Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 fechou em alta de 5,61%, após 
a decisão de manutenção da taxa de juros como já era esperado 
pelo mercado. O FOMC também anunciou que dobrará o ritmo em 
que reduzirá seu programa de compra de títulos. Os mercados de 
ações reagiram positivamente à decisão do Fed, acreditando que o 
aperto monetário ajudará a combater a inflação elevada, sem afetar 
a economia de forma significativa. O deflator das despesas de 
consumo pessoal (PCE, medida de inflação preferida do Federal 
Reserve, banco central americano) de novembro manteve o ritmo 
de outubro, com aumento de 0,6% no mês. Em 12 meses, o PCE 
acumula alta de 5,7%.
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Continuando no assunto inflação, na zona do euro tivemos a mais 
alta taxa registrada em novembro, com mais da metade do 
aumento devido a um aumento nos preços da energia. Segundo o 
departamento de estatísticas da União Europeia, em 19 países que 
compartilham o euro, a inflação subiu para 4,9% a.a., um aumento 
anual em linha com uma estimativa anterior do Eurostat. Mês a 
mês, o aumento foi revisado para baixo para 0,4%, de 0,5% relatado 
anteriormente.

No mercado Asiático, a empresa Evergrande continua no radar dos 
investidores. Na quarta-feira (dia 05/01) a empresa demonstrou 
interesse em adiar o pagamento do cupom de um título de US$ 157 
milhões em seis meses. Outro ponto importante foi a decisão sobre 
a taxa de juros, o banco central chinês (PBOC) cortou sua taxa 
básica de empréstimos de 1 ano de 3,85% para 3,80%. A taxa de 5 
anos permanece inalterada. Nas últimas semanas, as autoridades 
chinesas têm afrouxado gradualmente a política econômica em 
resposta à desaceleração econômica. Os analistas de mercado 
esperam mais estímulos à frente, para apoiar o crescimento e evitar 
um pouso forçado da economia.

Indicadores econômicos (31/12):

• Ibovespa: 104.822 

• SELIC: 9,15 % a.a.

• Dólar: R$ 5,57

• Euro: R$ 6,31

(4,02%)

(-2,17%)

(-2,15%)

(1,5 p.p)


