
Cenário Econômico FH

A atividade econômica desacelerou nos últimos meses. Após  
crescimento no primeiro trimestre de 2021, o mercado foi 
surpreendido com dois resultados negativos no 2º e 3º trimestre, de 
0,35% e 0,1% respectivamente. 

A restrição de oferta, em função da quebra da cadeia produtiva 
causada pela pandemia, foi um dos fatores que contribuiu para a 
desaceleração da economia e o aumento da inflação, que ficou em 
10,67% nos últimos 12 meses. As projeções iniciais eram de forte 
crescimento do PIB no 3º trimestre, contudo as quebras nas cadeias 
de suprimento e a alta nos custos de energia impactaram 
diretamente o setor industrial. Outro ponto importante foi o 
impacto da inflação sobre o poder de compra das famílias, 
refletindo diretamente no preço das ações de empresas ligadas ao 
consumo cíclico/varejo.

Entre as atividades industriais, houve quedas em:

● Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-1,1%)
● Indústrias de transformação (-1,0%)
● Indústrias extrativas (-0,4%)

Nos Serviços, tiveram alta:

● Outras atividades de serviços (4,4%)
● Informação e comunicação (2,4%)
● Transporte, armazenagem e correio (1,2%)

Outro ponto que impactou nossa economia doméstica e também a 
global foi a descoberta da nova variante da Covid (Omicron), 
causando uma queda na bolsa de 3,39% no dia 26/11 e uma queda 
no petróleo de 10% com o medo de novas restrições e novos 
lockdowns. O Ibovespa fechou em queda de 3,44% no mês de 
novembro.
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Por último, cabe ressaltar o desempenho da bolsa brasileira frente a 
pares internacionais, sendo a segunda pior bolsa em comparação 
com o primeiro pregão de 2021, ficando atrás apenas da Venezuela, 
onde a queda foi de 99,52%.
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Cenário Político:

O principal assunto no âmbito político foi a PEC dos Precatórios. 
Para buscar um espaço no orçamento de forma a adequar o novo 
programa do governo, o auxílio brasil, a base parlamentar 
movimentou-se para aprovar o projeto de emenda à constituição na 
câmara dos deputados, disponibilizando R$65 bilhões de espaço 
fiscal para o novo gasto. Após a análise pela câmara dos deputados 
o projeto seguiu para o Senado onde tivemos algumas alterações 
nos textos, sendo parte já promulgada no dia 08/12/2021.

As modificações promovidas pelos senadores, que aprovaram a PEC 
dos Precatórios na semana passada, deverão ser analisadas pelo 
plenário da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira (14).

Cenário Internacional:

No mercado americano, no último dia 30, o chair do Federal 
Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central dos Estados 
Unidos provavelmente discutirá a aceleração da redução de suas 
compras de títulos em sua próxima reunião de política monetária, 
em meio à força da economia e a expectativas de que a inflação 
elevada persistirá até meados do próximo ano. Outra fala que 
merece a atenção é a de que a inflação não deve mais ser 
considerada um fenômeno "transitório'', como dito em um de 
nossos relatórios anteriores vários índices já apontavam para esse 
cenário.
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Na China, as dúvidas sobre a empresa Evergrande vem impactando 
diretamente o mercado e, consequentemente, o preço das 
commodities, principalmente do minério de ferro. Após o 
pagamento de títulos por parte da empresa, o minério de ferro 
registrou a quinta sessão consecutiva de alta nesta quinta-feira (25), 
com o contrato de referência de Dalian atingindo máxima de três 
semanas, enquanto os preços spot subiram acima de 100 dólares a 
tonelada, impulsionados pela melhora do sentimento em relação ao 
setor imobiliário da China.
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Indicadores econômicos (30/11):

• Ibovespa: 101.915 

• SELIC: 7,75 % a.a.

• Dólar: R$ 5,62

• Euro: R$ 6,37

(-3,44%)

(-0,98%)

(-3,28%)


