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QUADRO ECONÔMICO GLOBAL INCERTO E NÚMEROS MAIS POSITIVOS DO BRASIL 

15/05/2023 

O início de maio mostrou um ambiente externo ainda incerto com a continuidade das preocupações em torno 
dos bancos regionais nos EUA. Em que pese esse risco, entendemos que o Banco Central Americano possui 
ferramentas para evitar uma crise sistêmica e um efeito contágio de possíveis novas falências de bancos sobre a 
economia. Com isso, mantemos nosso cenário base que preconiza a manutenção dos juros americanos em 
patamar contracionista por um período mais prolongado. Em relação ao câmbio, reforçamos nosso cenário de 
estabilidade no curto prazo e um movimento de desvalorização ao longo ano como reflexo de um cenário 
internacional menos amigável, marcado por uma possível recessão nos EUA e um ambiente de desaceleração das 
commodities. No cenário doméstico, a atividade econômica tem mostrado números positivos no início do ano, 
mas estão em linha com nossas expectativas. Chamamos atenção para o possível viés para o PIB fruto do uma 
visão mais positiva para a safra no primeiro trimestre do ano. A inflação ao consumidor tem mostrado movimento 
de desaceleração, mas o patamar ainda continua acima do teto estabelecido pelo Banco Central e as medidas 
subjacentes da inflação limitam uma antecipação, pelo menos por ora, da queda da taxa de juros. Assim, 
reforçamos nosso cenário de início da queda dos juros apenas para o final do ano. Por fim, o crédito tem sido 
afetado negativamente por conta dos juros elevados e as linhas de crédito com maiores taxas, como cartão de 
crédito e crédito pessoal, tem mostrado uma queda importante devido ao alto nível de endividamento das 
famílias e do aumento recente da inadimplência nos últimos meses.  

Clique aqui para continuar a leitura. 

 

ESTRATÉGIAS DE MODELAGEM PARA PROJEÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO 

12/05/2023 

A trajetória mais valorizada do câmbio no curto prazo, fruto de uma ligeira redução da aversão ao risco global e 
uma melhora em relação às perspectivas para a economia doméstica, e que de alguma forma conversa com o 
previsto pelo modelo de câmbio justo (ao redor de R$/US$ 4,70), deve ser observada com cautela. Quando 
olhamos para frente, entendemos que os determinantes do câmbio, como diferencial de juros/inflação e preço 
das commodities, nos levam a projetar uma taxa de câmbio em uma tendência menos valorizada. Além disso, no 
segundo semestre, em função da menor contribuição chinesa para a valorização da nossa moeda e o cada vez 
mais presente risco de um processo recessivo nos EUA – o que amplia a aversão ao risco global –, esperamos que 
a nossa moeda apresente movimento gradual de desvalorização, terminando 2023 em R$/US$ 5,15. Por fim, 
reforçamos ainda que a volatilidade do câmbio estará presente durante os próximos meses e que não 
descartamos desvios adicionais da moeda em relação aos pares emergentes ao longo do horizonte de projeção. 

 Clique aqui para continuar a leitura. 

 

DIFERENÇA SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES: EXISTE INDÍCIO DE DISCRIMINAÇÃO 

NO BRASIL E NAS REGIÕES BRASILEIRAS? 

10/05/2023 

A igualdade de gênero foi estabelecida como um direito humano fundamental desde a elaboração da Carta das 
Nações Unidas em 1945. No Brasil, a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres foi garantida 

https://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico5.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico5.pdf
http://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico5.pdf
http://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico5.pdf
http://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico4.pdf
http://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico4.pdf
http://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico4.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico3.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/utg/EstudoEconomico3.pdf


 

    15/05/2023 Assessoramento Econômico   2 
 

#Pública 

constitucionalmente em 1988, inclusive no que tange ao recebimento igualitário de salários para a mesma 
função. No entanto, embora esses direitos tenham sido garantidos por muitos anos, as disparidades persistem, 
especialmente no mercado de trabalho. Nesse sentido, para ajudar no entendimento das diferenças salariais 
entre gêneros no Brasil, o objetivo do presente estudo é estender a análise para outros recortes locacionais e 
verificar se há diferentes graus de discriminação entre homens e mulheres nas cinco grandes regiões brasileiras. 
Na busca por incrementar nossa compreensão sobre este tema, utilizamos o ferramental econométrico que visa 
capturar e mensurar possíveis efeitos de discriminação no mercado de trabalho. Mediante aplicação da 
metodologia, à luz da teoria econômica, foi possível identificar um diferencial salarial, por hora, de 8,29% em 
desfavor das mulheres no Brasil. Os resultados variam quando nosso olhar se volta para as regiões brasileiras, 
dado o alto grau de heterogeneidade de nosso País.  

Clique aqui para continuar a leitura. 

 

NEBULOSIDADE REDUZ EM ABRIL, MAS DESAFIOS PERSISTEM NO HORIZONTE 

26/01/2023 

O mês de abril foi marcado pela acomodação de riscos que se colocavam diante do cenário econômico. No 
exterior, indicadores apontam que a atuação das autores monetários foram capazes de conter as incertezas 
relacionadas à possibilidade de um risco sistêmico desencadeado pela crise bancária que se manifestou nos 
Estados Unidos e Europa. No doméstico, a apresentação do arcabouço fiscal ao Congresso e a leitura benigna do 
mercado em relação ao IPCA contribuíram para arrefecer a percepção de risco sobre os ativos domésticos. Nesse 
sentido, a taxa de câmbio testou patamares abaixo de R$/US$ 5,00 durante o mês. Em relação à condução de 
política monetária, em que pese o cenário mais construtivo observado em abril, a avaliação do Banco Central 
sobre o cenário inflacionário corrente ainda desafiador e a desancoragem das expectativas em todo o horizonte 
de projeção devem preponderar sobre a avaliação do Copom, indicando a estabilidade dos juros em 13,75% a.a. 
nas próximas reuniões.  

Clique aqui para continuar a leitura. 

 

PEGANDO CARONA NA SOJA: COMO A PRODUÇÃO DO GRÃO CONTRIBUI PARA A 
GERAÇÃO DE RIQUEZA EM UM MUNICÍPIO E EM SEUS VIZINHOS? 

05/04/2023 

O Brasil é o maior produtor mundial de soja e responde por aproximadamente 36% da produção do planeta. 
Internamente, o grão se consolidou como o principal produto da agricultura nacional e hoje responde por 
aproximadamente 50% de toda a produção agrícola brasileira. A soja é uma grande fonte de riqueza para o país, 
mas existe espaço para uma melhor compreensão da sua relação com a riqueza das localidades onde é produzida 
e em que medida a produção de um município pode influenciar os seus vizinhos. Mas como é essa influência? 
Tecnicamente, essa influência de um município sobre o outro é chamada de transbordamentos ou spillovers 
espaciais. Para fazer estimativas sobre essas influências, lançamos mão de técnicas de Econometria Espacial a 
partir de dados municipais relativos à produção de soja e ao PIB per capita real entre 2000 e 2020. O presente 
estudo visa analisar os impactos desta relação de transbordamentos entre municípios vizinhos para o caso da 
produção de soja no Brasil. 

 Clique aqui para continuar a leitura. 

 

BOAS NOO GLOBAL, SEGUIMOS SOB INCERTEZAS E DESAFIOS 

023 
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