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Setores menos sensíveis ao ciclo monetário devem ter melhor desempenho
em 2022

o Ao longo do segundo semestre de 2021, observamos um importante recuo das projeções de
crescimento. Ainda no terceiro trimestre, a atividade econômica começou a dar sinais de
moderação, antes mesmo da materialização dos efeitos da alta de juros. O nível elevado da inflação
diminuiu a renda disponível das famílias e limitou o impacto positivo da reabertura.

o Em meio a juros mais altos, os segmentos menos sensíveis ao ciclo monetário deverão
apresentar desempenho mais favorável. O crescimento global ainda em patamar elevado tende a
favorecer o setor exportador. Beneficiando-se também de uma safra volumosa de grãos, o ano
também deve ser positivo para o setor agropecuário. O desempenho do setor também vem
impulsionando a produção de bens de capital

o No caso da indústria, comércio e serviços, cada um seguirá uma lógica distinta. O
desempenho da indústria ainda seguirá pautado, ao menos no curto prazo, pela falta de insumos.
No comércio, os setores mais sensíveis ao crédito devem ser mais afetados pelo ciclo de alta de
juros. E ao menos parte do segmento de serviços ainda segue em recuperação, garantindo
recomposição nos próximos meses.

o De modo geral, a heterogeneidade setorial ainda persistirá em 2022. Atividades que ainda
serão beneficiadas pela reabertura bem como a sensibilidade de cada setor ao ciclo de alta de juros
ainda produzirão ritmos diferentes neste ano. Já neste primeiro trimestre devemos observar os
efeitos crescentes da política monetária, mas algumas atividades ainda limitam um choque mais
forte sobre o PIB e reforçam nossa leitura de um crescimento de 0,5% em 2022.

Cenário mais favorável na margem, mas ainda desafiador

o Em 2022, os desequilíbrios enfrentados pela indústria automobilística no ano passado
deverão diminuir. Esperamos retomada da produção e das vendas ao longo do ano, após
resultado bastante modesto em 2021. Projetamos crescimento de 11,4% das vendas de veículos
leves e pesados no mercado de 0km, o que corresponde a um total de 2,36 milhões de unidades
vendidas, acima do observado em 2020 e 2021, mas ainda 15% abaixo das vendas de 2019.

o O principal vetor favorável ao reequilíbrio do mercado automotivo deverá vir do lado da
oferta. As disfuncionalidades na cadeia logística de suprimentos do setor tendem a ser
gradualmente regularizadas e a demanda reprimida deverá ser quase toda atendida.

o Contudo, a inflação ainda elevada, o aumento da taxa de juros e a desaceleração da
atividade econômica são importantes elementos baixistas para o crescimento da demanda.
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Ao longo do segundo semestre de 2021, observamos um importante recuo das projeções de
crescimento do PIB. Ainda no terceiro trimestre, a atividade econômica começou a dar sinais de
moderação, antes mesmo da materialização dos efeitos da alta de juros. O nível elevado da inflação
diminuiu a renda disponível das famílias e limitou o impacto positivo da reabertura propiciada pelo
avanço da vacinação, sobretudo no comércio e em serviços. Ao longo dos próximos trimestres, os
efeitos da política monetária contracionista deverão ficar mais evidentes, levando a uma importante
desaceleração da atividade econômica em 2022.

Em um contexto de juros mais altos, os segmentos menos sensíveis ao ciclo monetário deverão
apresentar desempenho mais favorável em 2022. O crescimento global, ainda em patamar elevado,
tende a favorecer o setor exportador, beneficiado pelo patamar ainda elevado do câmbio, a despeito da
apreciação recente. Mesmo com a reversão da política monetária nas economias centrais, esperamos
preços de commodities acima dos níveis pré-pandemia. Nesse contexto, a indústria extrativa ainda se
beneficiará de uma demanda global mais forte, especialmente para o minério de ferro e petróleo. O ano
também deve ser positivo para o setor agropecuário que, além dos vetores já mencionados, terá uma
volumosa safra de grãos em 2022, a despeito das perdas de safras observadas no sul do país por conta
da estiagem. Além das evidentes implicações para o setor, o avanço do agro em 2022 traz também
implicações regionais importantes, em especial para a região Centro-Oeste, que concentra a maior parte
da produção de grãos e mantém boas perspectivas para o ano. Como é usual no setor, riscos climáticos
precisarão ser monitorados e as previsões ainda podem devem passar por novas revisões.

O desempenho do setor agropecuário vem impulsionando a produção de bens de capital.
Beneficiado pelo crescimento de mais de 12% da renda do setor, a produção de equipamentos e peças
agrícolas cresceu mais de 40% em 12 meses, levando o total da produção de bens de capital a registrar
crescimento 23% maior do que o ritmo de fevereiro de 2020 (Gráf. 1). A despeito dos desafios que a
falta de insumos ainda impõe à indústria como um todo, a combinação de bons volumes e preços
favoráveis das principais commodities brasileiras deve manter a demanda por bens de capital bastante
aquecida por todo o ano de 2022.

Gráfico 1: Produção de bens de capital
Dez/21 vs fev/20

Fonte: IBGE, Bradesco
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A produção de bens de capital também foi impulsionada pelo desempenho da construção civil
neste ano. A produção de equipamentos para a construção está cerca de 40% acima dos patamares pré-
pandemia, influenciada principalmente pela força do mercado imobiliário primário, que se beneficiou da
baixa taxa de juros em vigência até meados de 2021. Mas ao contrário do setor agropecuário, a
construção tende a apresentar desaceleração em 2022 dados os níveis mais altos de juros. No caso do
mercado imobiliário especificamente é importante salientar que há diferenças importantes em relação ao
último ciclo de baixa: atualmente os estoques de imóveis são menores, os níveis de inadimplência
também são inferiores e houve avanço regulatório importante desde então. O resultado deve ser de
acomodação da construção civil ao longo de 2022, mas menos intenso do que aquele observado entre
2014 e 2017.

Indo além dos bens de capital, o desempenho da indústria como um todo ainda seguirá pautado,
ao menos no curto prazo, pela falta de insumos. Junto com a percepção de que a inflação é mais
persistente do que o incialmente imaginado, os problemas das cadeias globais de produção também
levarão mais tempo para serem equacionados. Isso é mais evidente no caso de bens de consumo duráveis,
por exemplo, cujo nível ainda se encontra cerca de 20% abaixo daquele observado em fevereiro de 2020
(Gráf. 2). Nos casos mais agudos, espera-se que a normalização do fornecimento de insumos ocorra a
partir do segundo semestre do ano e o desempenho do setor ainda deve ser contido. Até lá, estoques
devem ser recompostos de modo bastante gradual, como tem sido o caso nos últimos meses (Gráf. 3).

Gráfico 2: Produção industrial
Abertura setorial

Gráfico 3: Estoques na indústria
Quanto menor o indicador, menor o nível de estoques

Fonte: IBGE, FGV, Bradesco
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No comércio, setores mais sensíveis ao crédito devem ser mais afetados pelo ciclo de alta de
juros. Nesse contexto, historicamente o comércio de bens de consumo duráveis (móveis e
eletrodomésticos, materiais de construção e veículos e peças) costuma apresentar desempenho inferior.
Também é importante ressaltar que, além da alta de juros, alguns setores do varejo enfrentam
dificuldades adicionais. Assim como a indústria automotiva ainda sofre com a falta de insumos, o
comércio de veículos seguirá limitado no curtíssimo prazo pelas restrições de oferta. Na outra ponta, o
varejo mais ligado à renda tende a sofrer menos com o aperto monetário, mas dependerá diretamente do
comportamento da inflação

Por fim, parte do segmento de serviços ainda segue em recuperação e passará por recomposição
nos próximos meses. Especificamente, observa-se que os serviços prestados às famílias seguem em
recuperação, mas ainda se encontram cerca de 12% abaixo do período pré-pandemia. O mesmo pode-se
dizer acerca do turismo e transporte aéreo, ainda cerca de 20% abaixo. Do ponto de vista das contas
nacionais, a recuperação dos serviços providos pela administração pública como escolas e hospitais
também deve ajudar. Em geral, assim como no caso do comércio, o comportamento da inflação ainda
deve ser determinante para que o avanço esperado de renda (com a recomposição do mercado de
trabalho para os níveis de fim de 2019) se traduza em maior consumo.

Gráfico 4: Pesquisa mensal de serviços
Abertura setorial

Fonte: IBGE, FGV, Bradesco
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observar os efeitos crescentes da política monetária, mas algumas atividades ainda limitam um choque
mais forte sobre o PIB e reforçam nossa leitura de um crescimento de 0,5% em 2022.
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¹ A sexta etapa do Proconve (Programa de Controle de Emissões Veiculares) estava prevista para vigorar a partir de 1º de janeiro. Com isso, a
expectativa era de que os modelos inacabados e não adequados às novas regras não poderiam ser concluídos em 2022. O Ibama concedeu mais três
meses para as montadoras finalizarem a montagem desses carros, mas a informação só veio após a virada de ano.

Cenário mais favorável na margem, mas ainda desafiador

Em 2022, os desequilíbrios enfrentados pela indústria automobilística no ano passado deverão
diminuir. Esperamos retomada da produção e das vendas ao longo do ano, após resultado bastante
modesto em 2021. As disfuncionalidades na cadeia logística de suprimentos do setor tendem a ser
gradualmente regularizadas e a demanda reprimida deverá ser quase toda atendida. Contudo, a inflação
ainda elevada, o aumento da taxa de juros e a desaceleração da atividade econômica são importantes
elementos baixistas para o crescimento da demanda. Projetamos crescimento de 11,4% das vendas de
veículos leves e pesados no mercado de 0km, o que corresponde a um total de 2,36 milhões de unidades
vendidas, acima do observado em 2020 e 2021, mas ainda 15% abaixo das vendas de 2019.

O principal vetor favorável ao reequilíbrio do mercado automotivo deverá vir do lado da oferta. A
escassez global de semicondutores, principal fator limitante, não deve ser completamente superada antes
de meados do segundo semestre, mas alguns sinais de alívio já são visíveis. O aumento do consumo de
serviços nos últimos meses – substituindo parcialmente o consumo de bens – e o aumento da produção
têm se refletido em aumento da disponibilidade de semicondutores e outros insumos no mundo. Com isso,
a indústria automobilística tem aumentado a entrega de novos veículos ao mercado. A produção cresceu
17,8% na margem no quarto trimestre de 2021 e as vendas de leves aumentaram mais de 10% em dezembro
ante novembro – impulsionados em parte também pela aceleração da produção por conta de mudanças
regulatórias na virada do ano¹. A regularização da cadeia de suprimentos, inclusive dos prazos dos fretes de
matérias-primas, seguirá como fator preponderante para definir o ritmo de recuperação da oferta do setor
automotivo. Assim, os riscos envolvendo a pandemia no mundo deverão ser monitorados, já que novos
fechamentos pela piora de casos podem restabelecer os gargalos vistos ao longo do ano passado. Até o
momento, a retomada de restrições à mobilidade por conta da variante ômicron tem sido bastante gradual
e localizada, mas ainda é cedo para descartar a possibilidade de novos impactos negativos sobre o setor.

O ajuste do mercado automotivo, entretanto, não deverá ocorrer somente pelo lado da oferta. Se a
expectativa para a produção é mais favorável neste ano, o cenário para a demanda doméstica, por outro
lado, se tornou mais desafiador. A inflação deverá seguir elevada por mais algum tempo, diminuindo o
poder de compra das famílias. Além disso, os desequilíbrios no setor implicaram elevações de preços de
veículos novos e usados. Em 2021, o IPCA de veículos novos acumulou alta de 16,2% em doze meses, ao
passo que os veículos usados encareceram, em média, mais de 15%, segundo o indicador. No caso das
motocicletas, a alta foi de 12,6%. Olhando à frente, o encarecimento dos veículos de entrada, como herança
da pandemia, e a migração do foco das montadoras de veículos hatch para SUV não favorecem o
crescimento da demanda neste ano. Não esperamos recuo dos preços de veículos novos neste ano.

Setor em Foco
Automotivo

Gráfico 5: Oferta e demanda no setor automotivo
Dados dessazonalizados

Fonte: Anfavea, Fenabrave, Bradesco

Gráfico 6: IPCA de automóveis e motocicletas
Acumulado em 2021

Fonte: IBGE, Bradesco

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Anfavea - Demanda + Oferta

Demanda

Oferta

16,2%
15,1%

12,6%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Automóveis novos Automóveis usados Motocicletas

IPCA



Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
6

A alta da taxa de juros e a desaceleração da atividade econômica contratadas para este ano
também devem limitar a recuperação da demanda. O aumento da taxa de juros tende a impactar
principalmente o financiamento de veículos de pessoas físicas. No entanto, respondendo à reabertura da
economia e ao escoamento das frotas de seminovos, as locadoras de veículos aumentaram o apetite por
modelos novos, o que mantém uma demanda importante para o setor. De acordo com a associação que
representa as locadoras, houve falta de 600 mil veículos no ano passado. No segmento de veículos
pesados, as vendas deverão permanecer acima do patamar pré-pandêmico. A demanda por caminhões
deverá seguir aquecida, diante da antecipação da renovação de frotas por questões ligadas à mudança de
regras ambientais em 2023 e do bom desempenho da atividade agropecuária. Projetamos crescimento de
12,1% e 1,7% para as vendas de veículos leves e pesados, respectivamente.

Com o avanço da produção e a moderação da demanda por veículos, o mercado de usados deverá
arrefecer. Esperamos recuo de 4,5% das vendas de leves e pesados usados neste ano. O crescimento de
20,9% foi explicado principalmente (i) pela falta de modelos novos; (ii) pelo aumento da demanda por
bens, diante das restrições no setor de serviços e do acúmulo de poupança; (iii) pelos custos de
financiamentos mais atrativos por conta da taxa de juros nas mínimas históricas; e (iv) pelo efeito
substituição do transporte público pelo transporte particular. Todos esses vetores deverão ser ao menos
parcialmente revertidos neste ano. Com isso, a relação usados/novos no Brasil deverá retornar a níveis
mais próximos observados nos primeiros meses de pandemia.

Gráfico 7: Relação de usados/novos no Brasil
Média anual

Fonte: Fenabrave, Bradesco

O mercado de motos seguirá aquecido nos próximos meses. Projetamos expansão de 12,5% das
vendas de motocicletas novas neste ano, que refletirá a alta procura por aplicativos de entrega e o efeito
substituição do aumento de preços dos carros. No entanto, nosso cenário central tem como premissa a
regularização, ainda que parcial, da cadeia de suprimentos do setor automotivo em meados do segundo
semestre. Esperamos recuo de 1,6% no mercado de motos usadas, o que dependerá da evolução do
mercado de motos novas.
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Tabela 1: Projeções para vendas do setor automotivo

Fonte: Fenabrave, Anfavea, Bradesco

Automotivo

2019 2020 (%) 2021 (%) 2022 (%)

Veículos Leves 2,659 1,951 -26.6% 1,975 1.2% 2,214 12.1%

Veículos Pesados 129 107 -16.7% 145 35.2% 148 1.7%

Total veículos novos 2,787 2,058 -26.2% 2,120 3.0% 2,362 11.4%

Veículos Usados 11,391 9,821 -13.8% 11,675 18.9% 11,152 -4.5%

Motocicletas 1,078 915 -15.1% 1,157 26.4% 1,302 12.5%

Motocicletas usadas 2,986 2,776 -7.0% 3,262 17.5% 3,211 -1.6%
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