
Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

Comércio e serviços prestados às famílias são destaques neste ano,
impulsionados pela melhora do mercado de trabalho

o O desempenho da atividade doméstica tem surpreendido as expectativas. O mercado de
trabalho mais aquecido, a reabertura das atividades econômicas, o mercado de crédito ainda em
expansão e os benefícios fiscais têm sustentado o consumo das famílias, puxando para cima o
crescimento econômico.

o Varejo e serviços voltados às famílias surpreenderam positivamente na primeira metade do
ano. Já a indústria mostrou acomodação nesses primeiros meses. A indústria de bens duráveis, em
especial a automotiva, seguiu com restrições na cadeia produtiva e, com isso, a produção de bens
de capital destinados à indústria registrou recuo. O clima seco reduziu o potencial produtivo no
agronegócio e o crescimento da safra de grãos foi revisto para baixo, mas ainda assim, é esperado
recorde da produção de grãos. Por fim, a construção civil tem sido mais resiliente, diante do ciclo
de alta de juros. O setor também enfrenta pressões importantes de custos.

o Na segunda metade do ano, a atividade doméstica deve começar a perder fôlego e setores
mais sensíveis ao ciclo monetário devem desaceleração mais intensa. Estão nesse grupo a
construção civil, a indústria de máquinas e equipamentos e a indústria e o varejo de bens duráveis.
O consumo das famílias deverá se acomodar no segundo semestre, acompanhando a desaceleração
da atividade como um todo e as pressões inflacionárias ainda presentes, mesmo que em
desaceleração. Por fim, a deterioração das condições financeiras globais deve levar a redução do
ritmo de crescimento mundial e consequentemente a menor demanda por commodities. Assim, os
preços tendem a recuar, mas ainda devem operar em patamar elevado dadas as restrições de oferta
em alguns mercados.

o Ao longo dos primeiros meses de 2022, a construção civil vem demonstrando resiliência.
Ainda refletindo os volumes dos últimos trimestres, o PIB da construção deve avançar quase 5% em
2022. Porém, o ciclo de alta de juros e as pressões de custos aumentam a preocupação com o
desempenho nos próximos trimestres.

o A despeito da alta de juros, as pressões de custos ainda são a principal preocupação no
curtíssimo prazo. A inflação do setor recuou, mas ainda se encontra em patamares elevados, sem
sinais de alívio relevante no curto prazo. As sondagens sugerem que as preocupações com custos
superam as preocupações com a demanda insuficiente.

o Por ora, os bons fundamentos do setor imobiliário ainda contribuem para a resiliência
observada na construção civil. Níveis de oferta bem ajustados, importantes avanços regulatórios,
estímulos governamentais em linhas residenciais, acúmulo de poupança nos últimos anos e alguma
sustentação do mercado de trabalho ajudam o setor a atravessar o momento desafiador que terá
pela frente.
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O desempenho da atividade doméstica tem surpreendido as expectativas de crescimento mais
fraco do PIB brasileiro em 2022. O mercado de trabalho mais aquecido, a reabertura das atividades
econômicas, o mercado de crédito ainda em expansão e os benefícios fiscais têm sustentado o consumo
das famílias, puxando para cima o crescimento econômico. Por outro lado, os efeitos de política
monetária sobre setores cíclicos, como a indústria e a construção civil, dão sinais ainda tímidos de
impacto – como esperado dada a defasagem tradicional. Dessa forma, a desaceleração da atividade está
sendo postergada e deve ser registrada de forma mais evidente ao longo do segundo semestre,
especialmente no 4º trimestre. Nesse contexto, revisamos recentemente nossa estimativa para
crescimento do PIB neste ano para 1,8%, com destaque positivo para os setores sensíveis ao consumo.

Varejo e serviços voltados às famílias surpreenderam positivamente na primeira metade do ano.
O comércio varejista ampliado (que inclui as vendas de veículos e materiais de construção) cresceu 3,2%
nos quatro primeiros meses, com destaque para vestuário e calçados e outros artigos pessoais. Serviços
voltados às famílias subiram 3,9% no mesmo período (gráfico 1). Grande parcela desse movimento era
esperada, uma vez que o consumo das famílias se encontrava abaixo do nível pré-pandemia. Entretanto,
o ritmo de crescimento tem surpreendido positivamente. Na nossa leitura, tal surpresa é explicada pelo
mercado de trabalho mais forte, pelo acúmulo de poupança dos últimos anos, pelo ritmo de concessões
de crédito ainda elevado e pelo complemento de benefícios assistenciais, que contribuíram para a massa
ampliada de renda neste primeiro semestre de 2022. Além disso, especialmente no caso de serviços, o
fim das últimas restrições ligadas à pandemia também teve um efeito positivo sobre a demanda.

Esses efeitos se sobrepõem ao efeito negativo da pressão de preços e do aperto monetário no
consumo das famílias, por ora. Com a criação de novos postos de trabalho e o aumento recente dos
salários, estimamos que foram incorporados à massa de renda das famílias pouco mais de R$ 240
bilhões ao mês no último trimestre, provenientes do mercado de trabalho. O tamanho do incremento da
massa contribuiu para balancear o efeito negativo das pressões inflacionárias ao consumo das famílias,
que reduzem o poder de compra da população.

Gráfico 1: Atividade econômica
Indústria, comércio e serviços, nivel dessazonalizado, fev/2020=100

Fonte: IBGE, Bradesco
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Já a indústria mostrou acomodação neste início de ano. Por um lado, a produção extrativa continuou
com desempenho positivo, estimulada pelo canal externo favorável, com preços de commodities mais
elevados e aumento da demanda global. Apesar da apreciação do Real em relação ao registrado no ano
passado, o câmbio segue rentável ao exportador. No mesmo sentido, a indústria de bens intermediários
mostrou alta nesse começo de ano, puxada pela produção de combustíveis. O setor de metalurgia, por
sua vez, segue acomodado. Por outro lado, a indústria de bens duráveis, em especial a automotiva, seguiu
com problemas de cadeia produtiva e registrou interrupções por conta do fornecimento de componentes
eletrônicos. Novamente, a normalização dos problemas globais da cadeia de produção foi postergada,
refletindo regras rígidas de controle da pandemia na China e os efeitos adversos da Guerra entre Rússia e
Ucrânia. A flexibilização para as regras de lockdowns em algumas cidades chinesas pode ajudar esse
processo nos próximos meses. Mesmo assim, os estoques globais seguem abaixo do normal e deverão ser
recompostos de modo bastante lento. A produção de bens de capital destinados à indústria recuou,
reflexo da perda de dinamismo da própria indústria geral e do ciclo monetário que está no campo
contracionista. Seguem com algum crescimento os bens de capital destinados à agricultura e construção
civil.

Entre as surpresas baixistas, o clima seco reduziu o potencial produtivo no agronegócio. O
crescimento da safra de grãos foi revisto para baixo depois da seca no sul do país limitar o avanço da
produção de soja. Ainda assim, é esperado recorde da produção de grãos (gráfico 2). Somado a isso,
esperamos alta do abate de animais, com reversão do ciclo bovino e as exportações crescentes,
mantendo o PIB agropecuário positivo neste ano. Apesar da alta de custos, a preocupação com compra de
fertilizantes (por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia) está sendo superada e houve aceleração do
ritmo de internalização de produtos nos últimos meses.

Gráfico 2: Produção de grãos
Revisões da safra – milhões toneladas

Fonte: Conab, Bradesco

Por fim, a construção civil tem sido mais resiliente, diante do ciclo de alta de juros. A demanda no
setor imobiliário vem se acomodando mas ainda é favorecida pelo mercado de trabalho positivo. Além
disso, as taxas de juros ao mutuário estão subindo gradualmente, facilitando a contratação de novos
financiamentos. Um ponto que merece atenção, na nossa visão, é a elevação dos custos de produção em
um ambiente de incertezas e reversão do ciclo de juros baixos. Por ora, a elevação dos preços de imóveis
no segmento de médio e alto padrão consegue superar a pressão de custos, mantendo a margem do
setor no campo positivo. Para infraestrutura, as concessões realizadas dos últimos anos favorecem o
setor, mas muitos projetos foram postergados, contendo o ritmo de crescimento.
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Na segunda metade do ano, a atividade doméstica deve começar a perder fôlego e setores mais
sensíveis ao ciclo monetário terão desaceleração mais evidente. Isso porque, o impacto do aperto
monetário deve se intensificar nos meses à frente. Estão nesse grupo a construção civil, a indústria de
máquinas e equipamentos e a indústria e o varejo de bens duráveis, que normalmente são dependentes
de empréstimos e financiamentos em prazos mais dilatados. No caso da construção, além do aperto
monetário, o elevado custo com materiais e mão de obra pode ser outro vetor contracionista caso os
preços subam no mesmo ritmo.

O consumo das famílias deverá se acomodar no segundo semestre. Ainda há espaço para
recomposição do consumo das famílias neste ano, uma vez que se encontra 0,7% abaixo do nível anterior
à pandemia, segundo dados do PIB do 1º trimestre. O mercado de trabalho aquecido e sua resposta
defasada ao ciclo econômico tende a manter o consumo das famílias ainda com alguma sustentação na
segunda metade do ano. Ainda assim, o ritmo de contratação tende a desacelerar gradualmente,
respondendo à atividade doméstica e retirando estímulo ao consumo ao longo do tempo. Além disso, as
pressões inflacionárias seguirão presentes nos próximos meses, mesmo que em desaceleração, reduzindo
o poder de compra da população.

A deterioração das condições financeiras globais deve levar a redução do ritmo de crescimento
mundial e consequentemente a menor demanda por commodities. Com isso, esperamos alguma
correção baixista de preços daqui para frente (gráfico 3). De qualquer forma, as restrições de oferta
seguem importantes para explicar preços em elevado patamar de petróleo e agrícolas. Além da guerra no
Leste Europeu, que restringiu oferta, o aumento da produção de petróleo nos países da OPEP tem sido
menor do que a meta estipulada e concentrado na Arábia Saudita. Para grãos, a guerra afetou a
disponibilidade de trigo e milho, principalmente. Somado a isso, a quebra da safra de soja brasileira
também explica a menor oferta global de grãos. Já para o minério de ferro, não houve nova redução de
oferta neste ano e a retomada da produção da Vale acabou adicionando minério no mercado. Entretanto,
a demanda chinesa segue resiliente e a reabertura em algumas cidades pode manter suporte para esse
nível de preços no segundo semestre.

Gráfico 3: Preços de commodities
IC-Br (Índice de Commodities do BCB), média móvel 5 dias, 2021=100

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Em meio a preocupações, construção civil mantém resiliência

Ao longo dos primeiros meses de 2022, a construção civil vem demonstrando resiliência. Ainda
refletindo os volumes de vendas de imóveis no mercado primário nos últimos trimestres, o PIB da
construção civil avançou 0,8% no 1º trimestre e deve crescer quase 5% em 2022. Nesse contexto, a criação
de emprego formal no setor sustentou o nível de geração registrado em 2021, sobretudo na construção de
edifícios e nos serviços especializados da construção. A construção contribuiu com cerca de 250 mil dos 2,7
milhões de empregos criados nos últimos 12 meses.

Gráf. 1 – Criação de emprego na construção civil
Saldo de geração de emprego formal, acumulado em 12 meses

Fonte: Caged, Bradesco

Porém, o ciclo de alta de juros e as pressões de custos vêm aumentando as preocupações sobre a
construção civil. No último ciclo negativo do setor, a combinação de elevados níveis de Selic,
enfraquecimento do mercado de trabalho – por conta da recessão de 2015-2016 – e problemas regulatórios
provocou importante retração do mercado imobiliário. Neste momento, estamos vendo a reversão do
impulso positivo da política monetária, o que deve limitar as condições para sustentação de bons números
nos trimestres à frente.

A capacidade de financiamento das famílias se reduziu com a alta de juros. Desde o início do ciclo de
alta da Selic em março de 2021, o índice que mede a capacidade de financiamento das famílias
(affordability) recuou cerca de 20%. Porém, o indicador ainda se encontra acima dos níveis registrados
entre 2015 e 2016 (gráfico 2). De modo geral, o movimento está em linha com alguma acomodação da
contratação de crédito em relação aos níveis recordes de 2021, mas ainda bastante acima do nível
registrado no último ciclo negativo do mercado imobiliário.

A despeito da alta de juros, as pressões de custos ainda são a principal preocupação do setor no
curtíssimo prazo. A inflação do setor, medida pelo INCC, recuou em relação ao pico observado em meados
de 2021, porém ainda se encontra em patamares elevados, sem sinais de alívio relevante no curto prazo.
Assim, nas sondagens os empresários do setor seguem mais preocupados com as pressões de custo como
fator limitante às atividades (gráfico 3), superando as preocupações com a demanda insuficiente. De modo
geral, os indicadores de confiança ainda estão em patamares bastante acima daqueles observados entre
2015 e 2016.

Setor em Foco
Imobiliário
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Gráfico 2 – Capacidade de financiamento das famílias
Índice de affordability, 1T2012 = 100, dados até mar/22

Fonte: IBGE, BCB, Fipezap, Bradesco

Gráfico 3 – Preocupações com custos se sobressaem
Menções ao fator limitante à atividade do setor, em %

Fonte: FGV, Bradesco

Por ora, os bons fundamentos do setor imobiliário ainda contribuem para a resiliência observada
na construção civil. Níveis de oferta bem ajustados, importantes avanços regulatórios, estímulos
governamentais em linhas residenciais, acúmulo de poupança nos últimos anos e sustentação do mercado
de trabalho ajudam o setor a atravessar o momento desafiador que terá pela frente. No curto prazo, os
principais riscos seguem relacionados à persistência das pressões inflacionárias. Por ora, a capacidade de
repasse tem sido importante para sustentar o mercado imobiliário, sobretudo o segmento de médio e alto
padrão.

Imobiliário
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