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ECONOMIA EM MAIO DE 2022 
MUNDO COM RISCO DE RECESSÃO E BRASIL ENTRANDO NO CENÁRIO ELEITORAL 

Em maio de 2022, observamos mais um mês de intensificação da inflação mundo afora, inclusive no Brasil, 

com a alta generalizada dos preços de produtos e serviços surpreendendo até mesmo os mais pessimistas, e, isto, 

pode se tornar um problema maior do que o atual. 

No curto prazo, para combater este problema, só conhecemos uma saída, a elevação das taxas de juros, da 

mesma forma como já está sendo implementada no Brasil. Esta alta de juros, inevitavelmente, acaba prejudicando 

o crescimento econômico, o desenvolvimento social, criação de empregos etc. E mais, dado o nível alarmante dos 

preços, os juros deverão ser tão altos, que poderá jogar o mundo em uma recessão nos próximos anos, piorando 

ainda mais este cenário atual. 

Nos países desenvolvidos, as expectativas de crescimento estão cada vez menores, e, a palavra recessão já 

não é mais novidade, entrou de vez na roda de discussão dos investidores. E, quando se trata de recessão, estamos 

falando de empresas lucrando menos ou até apresentando prejuízo, governos arrecadando menos impostos, e por 

aí vai, toda a cadeia do mercado financeiro é afetada.  

As ações em bolsas de valores, principalmente ações globais, são as primeiras a refletirem este cenário mais 

cauteloso, e, estão sofrendo bastante ao longo deste ano. 

No Brasil, além de todos estes problemas globais, o último mês foi bem esclarecedor do ponto de vista do 

papel das eleições no mercado financeiro. O Governo mais uma vez decidiu trocar o presidente da Petrobras, 

culpando-o pela alta no preço dos combustíveis, mas, na verdade, sabemos que pouca culpa tem o senhor 

presidente da Petrobras nesta escalada de preços. 

Em ano eleitoral, a busca por culpados para problemas de longo prazo e promessas milagrosas de curto 

prazo, é um desafio enorme para os investidores, que veem os ativos financeiros variando fortemente sem 

explicação, somente por conta de um discurso político, é a chamada volatilidade desnecessária. 

Em termos de resultado dos ativos financeiros, no mês, os investimentos em ativos globais apresentaram 

rentabilidades aquém do esperado, por conta deste cenário mais complicado em termos de inflação e crescimento. 

Por outro lado, no Brasil, os ativos conseguiram apresentar bons retornos, refletindo dois pontos principais, 

primeiro, o nosso Banco Central saiu na frente na corrida para combater a inflação, elevando a SELIC muito mais 

rápido que seus pares, agora, estamos colhendo os frutos, e, por fim, nossa economia é muito forte em exportação 

de commodities, e, como o mundo vive uma escassez destes itens básicos, somos beneficiados uma vez ou outra. 

Neste sentido, em maio de 2022, os títulos públicos indexados à inflação (Tesouro IPCA ou NTN-B) 

apresentaram retornos de 0,96%, os títulos públicos prefixados (Tesouro Prefixado ou LTN e NTN-F) rentabilizaram 

0,58%. Já os títulos públicos pós-fixados (Tesouro SELIC ou LFT) rentabilizaram 1,11%, acima do CDI, que encerrou o 

mês com alta de 1,03%. 

No mercado de ações, o IBOVESPA, principal índice acionário brasileiro, rentabilizou 3,22%, e no mundo, o 

MSCI WORLD, o S&P 500 e a NASDAQ, principais índices globais de ações, rentabilizaram -0,16%, 0,01% e -2,05% 

respectivamente. 


