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CENÁRIO EXTERNO
Na semana passada, foram divulgados os dados de atividade da China referentes a dezembro de 2021,
juntamente ao PIB do quarto trimestre. O PIB superou as expectativas, registrando um crescimento de
4% com relação ao quarto trimestre de 2020. A produção industrial também surpreendeu as expectativas,
com um aumento de +4.3% no ano. Entre os setores, o de tecnologia sobressaiu-se, com um aumento de
12%. Por outro lado, as vendas do varejo, afetadas pelas restrições impostas para lidar com os casos de
covid, decepcionaram muito o esperado, com um crescimento de +1.7%, desacelerando de 3.9% em
novembro.
ATIVIDADE
▪ PIB da China (4T21): cresceu +4% no 4T21 em relação ao ano anterior, surpreendendo o esperado
(+3.6%).
▪ Produção industrial na China (dez/21): cresceu +4.3% em relação ao ano anterior, bastante acima
das expectativas para +3.6%. Entre os setores, o de tecnologia sobressaiu com um aumento de 12%.
▪ Vendas do varejo na China (dez/21): decepcionaram muito as expectativas com um crescimento de
+1.7% em relação ao ano anterior, desacelerando de 3.9% em novembro.
▪ Investimento em ativos fixos na China (dez/21): cresceram +4.9% contra o ano anterior, levemente
acima do esperado. A indústria manufatureira se destacou com um aumento de +13.5%. Ao mesmo
tempo, os investimentos em infraestrutura registraram +0.4%, enquanto o setor imobiliário cresceu
+4.4%.
▪ Desemprego no Reino Unido (nov/21): o desemprego caiu marginalmente no Reino Unido para 4.1%
em novembro, acima das expectativas para uma estabilidade.
▪ Pedidos semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos: subiram novamente, atingindo +286
mil solicitações.
▪ Vendas do varejo no Reino Unido (dez/21): caíram -3.7% em relação a novembro, decepcionando
consideravelmente o consenso para uma pequena queda (-0.6%). A piora reflete, em parte, o
espalhamento da variante Ômicron no país.
INFLAÇÃO
▪ Inflação ao consumidor no Reino Unido (dez/21): acumulou 5.4% em 2021, acima do esperado
(5.2%). A alta foi liderada, principalmente, pelo componente de bens, em especial, vestimentas e
itens para casa. A medida de núcleo, por sua vez, acumulou 4.2%.
▪ Inflação ao produtor no Reino Unido (dez/21): cresceu +0.3% em relação a novembro, abaixo das
estimativas para +0.6%.
▪ Inflação ao consumidor na Zona do Euro (dez/21): a divulgação final da inflação ao consumidor na
Zona do Euro registrou +0.4% em relação a novembro, em linha com a estimativa preliminar.

DIVULGAÇÕES DA SEMANA:
▪ Reunião de política monetária do Federal Reserve (quarta-feira).

ATIVIDADE
▪ Índice PMI da indústria e serviços na Zona do Euro referente a jan/22, divulgado pela Markit
Economics (segunda-feira).
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▪ Índice PMI da indústria e serviços nos Estados Unidos referente a jan/22, pela Markit Economics
(segunda-feira).
▪ Pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos referente a dez/21, pelo Census Bureau (quinta-feira).
▪ PIB dos Estados Unidos referente ao 4T21, pelo BEA (quinta-feira).
▪ Pedidos semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos, pelo Department of Labor (quintafeira).
▪ Renda e gasto pessoal nos Estados Unidos referentes a dez/21, pelo BEA (sexta-feira).
▪ Índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos referente a jan/22, pela Universidade de
Michigan (sexta-feira).
▪ Índice Caixin PMI da indústria na China referente a jan/22, pela Markit Economics (sábado).

CENÁRIO LOCAL
Na semana passada, as discussões fiscais permaneceram em destaque. A principal notícia foi o apoio do
governo a um projeto de redução dos impostos federais sobre combustíveis e energia, sem apontar uma
compensação de receitas, como demandado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida, caso
aprovada, implica uma perda de arrecadação que ultrapassa R$ 50 bilhões no ano, além do risco de mais
gastos em sua tramitação. Apesar disso, a interferência nos preços deve causar um impacto baixista
relevante sobre a inflação deste ano. Ademais, continuam as pressões por reajustes salariais para o
funcionalismo público.

DIVULGAÇÕES DA SEMANA:
INFLAÇÃO
▪ IPCA-15 referente a jan/22, pelo IBGE(quarta-feira).
▪ IGP-M referente a jan/22, pela FGV (quarta-feira).
ATIVIDADE
▪ PNAD-Contínua referente a nov/21, pelo IBGE (sexta-feira).

