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ENAEX 

O 39º Encontro Nacional de 
Comércio Exterior - ENAEX organizado 
pela Associação de Comércio Exterior 
do Brasil (AEB), aconteceu nos dias 12 e 
13 do corrente, em plataforma digital, 
sob o tema “Mais infraestrutura, menos 
custos e mais mercados externos”. 
Dentre as autoridades participantes, o 
presidente da CNC, Dr. José Roberto 
Tadros destacou a importância do 
evento: “É um debate fundamental para 
o País, a economia e as empresas 
brasileiras e, está mais do que na hora de 
o Brasil ampliar sua inserção no 
comércio internacional de forma 
consistente e competitiva”. 

OS RUMOS DA CONJUNTUIRA 

Em Seminário da FGV, Flávia 
Verginelli, da Google Brasil, informou 
que a empresa abrirá dez mil vagas até o 
final deste ano. O programa enfatiza 
como se tornar um profissional digital, 
em “home office”. Foi dito que das dez 
“lives” mais assistidas no mundo, sete 
foram brasileiras, com crescimento de 
59% no e-commerce, sendo que alguns 
varejistas passaram a vender mais no 
comércio on-line do que vendiam nas 
vendas presenciais. Flávia salientou que 
o Brasil já tinha um sistema de entrega 
estruturado e estabelecimentos dentro do 
mundo digital, o que facilita o processo 
de digitalização pelo qual o mundo está 
passando. 

Em novembro, a Fecomércio de 
São Paulo realizou o webinário 
“Impactos da Reforma Administrativa 
para o Setor Privado¨, com intuito de 
levar para a audiência ideias e propostas 
a respeito da presença do Estado na vida 
das empresas e dos cidadãos brasileiros.  

Como se sabe, o setor público 
praticamente não possui capacidade para 

realizar os investimentos de que a 
sociedade necessita porque não tem 
recursos. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O volume de vendas do comércio 
varejista brasileiro aumentou 0,6% em 
setembro, de acordo cm a Pesquisa 
Mensal de Comércio (PCM), divulgada 
pelo IBGE. Com os resultados recentes, 
o setor acumula avanço de 32,4% nos 
últimos cinco meses, superando as 
perdas de 16,6% ocorridas em março e 
abril deste ano. 

 

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) da FGV recuou 0,4 
ponto em outubro, para 97,1 pontos, 
após subir por cinco meses consecutivos. 
O Índice de Situação Atual Empresarial 
(ISA-E) subiu pela sexta vez consecutiva 
3,6 pontos, para 96,6 pontos, enquanto o 
Índice de Expectativas (IE-E) recuou 3,1 
pontos, para 97,9 pontos, num 
movimento de revisão das expectativas, 
após cinco altas consecutivas. 

O Brasil teve saldo de 231.253 
empreendimentos criados em outubro, 
segundo o Mapa de Empresas do 
Ministério da Economia, queda de 3,5% 
em comparação com setembro. No mês, 
320.559 empresas foram abertas, 
enquanto 89.306 encerraram as 
atividades. 
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O Centro de Estudos do Mercado 
de Capitais divulgou que a rentabilidade 
das empresas brasileiras atingiu o menor 
nível desde 2009, com a taxa de retorno 
mais baixa do que o custo de capital. 

As possibilidades de 
investimentos em infraestrutura, por 
meio de parcerias com o setor privado, 
poderiam superar mais de R$ 50 bilhões 
nos próximos meses. Não faltam 
potenciais investidores, as taxas de juros 
estão baixas, há empresas com expertise 
para construir as obras e administrar as 
concessões, além do forte interesse de 
investidores estrangeiros. Mas, o fator 
limitante está no viés antiprivado que 
prevalece no setor público – Executivo e 
especialmente Legislativo e Judiciário. 

Sondagem da Construção, do 
Ibre/FGV, com 700 companhias aponta 
que o principal motivo para a paralisação 
de obras há mais de um ano é a falta de 
recursos públicos para bancar o 
andamento dos projetos. A construção 
civil é um dos poucos setores que estão 
se saindo bem na crise. Dados da 
Pesquisa Anual da Indústria da 
Construção do IBGE mostram a redução 
de 44% nos investimentos públicos na 
infraestrutura, entre 2014 e 2018. 

Previsto para 2021, o leilão do 
5G tem novo relator na Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), 
Carlos Baigorri, que assumiu a posição 
na última semana de outubro. 

PIB e Investimentos 

Segundo a CNC, as projeções do 
PIB brasileiro em 2020 apontam para 
queda de 5,7, com forte perspectiva 
negativa face à ausência de novos 
investimentos (-8,7%). A agropecuária é 
o único setor com resultado positivo 
(+2,0%). A influência negativa mais 
forte continua sendo o setor público. 

A Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), medida dos investimentos 
em máquinas, equipamentos, construção 

civil e pesquisa, cresceu 2,2% em 
agosto, frente a julho, com ajuste 
sazonal, segundo indicador do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Trata-se do segundo mês consecutivo de 
recuperação dos investimentos. Quando 
comparado a agosto de 2019, houve 
queda de 2,2%. O indicador acumula 
agora baixa de 4,9% no ano e de 2,7% 
nos últimos 12 meses. 

Dados do Seade (IBGE paulista) 
mostram que em setembro o nível do 
PIB paulista ultrapassou em 3% o nível 
de janeiro. Para o ano todo, o Seade 
prevê uma queda de apenas 0,6% no PIB 
de São Paulo ante 2019 — enquanto no 
Brasil o tombo deve ser de 4,8%. 

O Brasil poderá despencar da 9ª 
para a 12ª posição no ranking dos países 
com maior PIB em 2020. O PIB 
brasileiro passaria de US$ 1,8 trilhão 
para US$ 1,4 trilhão, e o País seria 
ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul 
e Rússia, segundo estimativa do Ibre-
FGV com base nos dados do FMI. 
Pandemia, desvalorização cambial e 
incertezas sobre o ajuste fiscal motivam 
a possível queda. 

O IBC-Br (Índice de Atividade 
Econômica) do Banco Central, 
considerado a prévia do PIB, teve alta de 
1,29% em setembro. O indicador subiu 
pela 5ª vez consecutiva, na comparação 
com o mês imediatamente anterior. Em 
relação ao mesmo mês do ano passado, o 
índice recuou 0,77%, o que representa a 
7ª taxa negativa consecutiva nessa 
comparação. No ano, a economia 
brasileira recuou 4,93% e caiu 3,32% no 
acumulado de 12 meses. 

Indústria 

A produção industrial cresceu 
2,6% em setembro na comparação com 
agosto, segundo o IBGE. Neste último 
resultado, subiu 3,4% em relação a 
setembro de 2019. Com isso, acumula 
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perda de 7,2% no ano e de 5,5% em 12 
meses. 

As vendas de motos novas 
mostraram no mês passado queda de 
3,48% frente a setembro, segundo 
levantamento apresentado pela 
Fenabrave. Em relação a outubro de 
2019, houve queda de 2,29% nas vendas 
de motos, que totalizaram 96,2 mil 
unidades. 

A produção industrial aumentou 
em 11 dos 15 locais pesquisados em 
setembro, em relação a agosto, e nove 
Estados recuperaram o patamar de 
produção pré-pandemia: Amazonas, 
Ceará, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, 
Pará, Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul. São Paulo, Estado com o 
maior peso na indústria, respondeu pelo 
maior impacto positivo no índice 
nacional do mês (2,6%). 

Devido a recuperação do setor, a 
Gerdau reduziu seus estoques no Brasil. 
A companhia possui baixo capital de 
giro e a expectativa é que se regularize 
até o primeiro trimestre de 2021. 

As expedições de caixas, chapas 
e acessórios de papelão alcançaram 
362,1 mil toneladas em outubro, o maior 
volume desde o início da série histórica, 
em janeiro de 2005, com altas de 8% em 
relação a outubro de 2019 e de 2,9% 
ante setembro. Conforme dados da 
Associação Brasileira do Papelão 
Ondulado (ABPO). 

Comércio 

O volume de vendas do varejo 
ampliado subiu 1,2% em setembro, 
segundo a Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC), divulgada pelo IBGE. É a quinta 
alta consecutiva, mas marca uma 
desaceleração em relação aos resultados 
anteriores. Em 12 meses, acumulou 
queda de 1,4%, enquanto, no ano, o 
varejo registra retração de 3,6. Em 
relação a setembro de 2019, o comércio 

cresceu 7,4%, terceira taxa positiva 
seguida. 

Em novembro, os destaques 
foram livrarias e papelarias (+8,9%), 
combustíveis e lubrificantes (+3,1%) e 
equipamentos de informática e 
comunicação (+1,1%). Afetado pela alta 
recente dos alimentos, o ramo de hiper, 
supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo acusou retração pelo 
terceiro mês seguido (-0,4% em 
setembro). Até novembro, esses 
produtos acumularam alta de 7,31%, 
bem acima, portanto, da evolução média 
dos preços capturados pelo IPCA 
(+1,34%). 

Outro segmento a registrar 
resultado decepcionante foi o de 
vestuário, tecidos e calçados (-2,4%), 
que interrompeu uma sequência de 
quatro meses de altas significativas. 

O setor de serviços cresceu 1,8% 
em setembro em relação a agosto, no 
quarto resultado positivo consecutivo, 
segundo dados da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE. 
Em relação a setembro de 2019, o setor 
recuou 7,2%, na sétima taxa negativa 
seguida nessa base de comparação. No 
acumulado do ano, a queda é de 8,8%. 
As atividades turísticas cresceram 11,5% 
em setembro ante agosto, segundo 
mesma pesquisa. 

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) revisou a projeção para o setor de 
serviços em 2020 de queda de 5,9% para 
6,4%. 

As vendas totais da Via Varejo 
aumentaram 43% no terceiro trimestre, 
alcançando R$ 10 bilhões. Já as vendas 
do Magazine Luiza cresceram 81% e 
totalizaram R$ 12,3 bilhões. 

Agricultura  

O preço das matérias-primas com 
influência sobre a inflação teve alta de 
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5,54% em outubro, de acordo com o 
Índice de Commodities Brasil (IC-Br). 
No ano, a alta acumulada é de 29,76%. 
Em 12 meses, houve crescimento de 
37,01%. 

Segundo estimativas do IBGE, a 
safra de grãos de 2021 deve registrar 
novo recorde. A produção deve somar 
253,2 milhões de toneladas, 0,5% 
superior a 2019/20. A Conab, estima que 
o crescimento deverá ser de 4,6%. 

A Conab prevê um incremento de 
4,5% da área de cultivo na região 
Centro-Oeste, em relação ao ano 
passado, o que deve ultrapassar os 17,3 
milhões de hectares. Na colheita de 
2019, o saldo foi de 290,6 mil toneladas, 
mantendo-se o mesmo para a safra 
2020/2021. Um estímulo é o aumento do 
valor do dólar, que interfere no preço 
final do produto. 

A exportação brasileira de café 
totalizou 4,1 milhões de sacas em 
outubro, aumento de 11,5% em relação 
ao mesmo mês do ano passado. O 
Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil disse que foi um volume recorde 
para os meses de outubro e o segundo 
melhor resultado mensal do ano. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp) da FGV subiu 2,9 
pontos em outubro, para 84,9 pontos. 
Apesar da sexta alta consecutiva, há uma 
desaceleração na recuperação do 
indicador, desde julho. O Indicador 
Coincidente de Desemprego (ICD) 
manteve-se estável pelo segundo mês 
consecutivo, permanecendo com 96,4 
pontos em outubro. 

De acordo com a FGV, o Brasil 
deve fechar o ano com mais desemprego 
e endividamento público maior do que a 
média dos dez países com superior 
número de mortos pela covid-19. 

 

Sistema Financeiro 

O Pix teve 2.345 transações, no 
valor de aproximadamente R$ 210,2 mil 
no primeiro dia de operações restritas do 
sistema de pagamentos instantâneos. 
Segundo o Banco Central, 71 milhões de 
chaves Pix já foram cadastradas no novo 
sistema de pagamentos,  sendo 2,4 
milhões para pessoas jurídicas e 58,2 
milhões para pessoas físicas. 

A parcela de famílias endividadas 
diminuiu de 67,2% em setembro para 
66,5% entre setembro e outubro, de 
acordo com a CNC.  A Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) mostra também que a 
parcela de famílias que se declararam 
inadimplentes caiu para 26,1%, ante 
26,5% em setembro. A fatia de 
inadimplentes, sem condições de pagar 
as contas, foi de 11,9% em outubro, ante 
12% em setembro. 

Inflação 

A inflação brasileira está tendo 
uma evolução exemplar, com expansão 
de apenas 2,22% do IPCA em 2020, até 
outubro. 

 

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC-S) da FGV 
desacelerou, pela terceira leitura 
consecutiva, para 0,65% no 
encerramento de outubro. Com esse 
resultado, o indicador acumula alta de 
3,09% no ano e 4,38% nos últimos 12 
meses. 

Puxado pela alta no preço dos 
alimentos e das passagens aéreas, o 
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IPCA, considerado a inflação oficial do 
País, ficou em 0,86% em outubro. No 
ano, a inflação acumula alta de 2,22% e, 
em 12 meses, de 3,92%. 

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-DI) registrou inflação de 
3,68% em outubro, percentual superior 
ao apurado no mês anterior, informou a 
FGV. Com esse resultado, o índice 
acumula alta de 19,02% no ano e de 
22,12% em 12 meses. 

O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), 
inflação do varejo percebida por famílias 
de baixa renda, passou de 0,89% em 
setembro para 0,71% em outubro,  
acumulando alta de 4,54% em 12 meses. 

Setor Público 

O Ministro da Economia, Paulo 
Guedes disse que pretende privatizar a 
Eletrobras, os Correios, a PPSA e o 
Porto de Santos até dezembro de 2021. 

Em 2021, o Governo pretende 
manter os programas de créditos que 
auxiliaram os micros e pequenos 
empresários durante a pandemia e criar 
um programa de microcrédito, que deve 
auxiliar os beneficiários do Bolsa 
Família a ganharem autonomia como 
Microempreendedores Individuais 
(MEI). 

A despesa dos Governos 
estaduais com pagamentos de juros e 
amortizações de dívida somou R$ 23,8 
bilhões, no acumulado do ano até agosto. 
Queda de 28,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

O aumento inflacionário do IGP-
M está ocasionando um custo maior na 
dívida pública. No acumulado do ano, 
até setembro, o gasto com encargos 
atrelados a esse indicador atingiu R$ 20 
bilhões, superior ao somatório de todo o 
ano passado. 

 

 

Setor Externo  

O fluxo de capital para países 
emergentes somou US$ 17,9 bilhões em 
outubro, alta de 139% em relação aos 
US$ 7,5 bilhões registrados em 
setembro, de acordo com o Instituto 
Internacional de Finanças (IIF). 

A balança comercial em outubro 
fechou com superávit comercial de 
US$5,47 bilhões, segundo a Secex. Na 
primeira semana de novembro, superávit 
de US$ US$ 1,55 bilhão. O valor resulta 
de exportações de US$ 4,46 bilhões e 
importações de US$ 2,91 bilhões no 
período. No ano, a balança tem saldo 
positivo de US$ 48,978 bilhões, 
decorrente de US$ 178,6 bilhões em 
exportações e US$ 129,6 bilhões em 
importações. 

O comércio exterior do Brasil 
não teve um comportamento positivo no 
período janeiro – outubro deste ano: as 
exportações caíram -7,93%, 
principalmente para os Estados Unidos 
(-30,62%), Argentina (-19,49%) e Países 
Baixos (-27,28%), com crescimento de 
11,06% para a China. As importações 
registraram queda de -15,87%, com 
redução para todos os países parceiros 
internacionais. 

O fluxo cambial ficou negativo 
em US$ 1,311 bilhão em outubro No 
ano, até o dia 30/10, -US$ 20,008 
bilhões, de acordo com o Banco Central. 
No mesmo período do ano passado, a 
saída somava US$21,465 bilhões. 

Nas previsões mais recentes da 
Comissão Europeia, o PIB alemão deve 
ter contração menor que a média em 
2020, de 5,6%, e uma nova recuperação 
no consumo, na indústria e nas 
exportações, trará aumento de 3,5% em 
2021 e 2,6% em 2022. 

A Receita Federal publicou no 
DOU a IN 1.984/2020, que trata da 
habilitação de declarantes de 
mercadorias para atuarem no comércio 
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exterior e das regras para 
credenciamento de responsáveis e 
representantes nos sistemas 
informatizados do Órgão. A habilitação 
será de forma automática, através do 
sistema “Habilita”, localizado no Portal 
Único. A nova IN passa a vigorar a 
partir de 01/12 e se insere em um 
contexto de controle aduaneiro que 
prevê o gerenciamento de risco integral 
do comércio exterior, atingindo o pré-
despacho, o despacho e as operações 
posteriores. 

O Banco de Inglaterra deixou 
inalterada a taxa referencial de juro em 
0,1% ao ano e anunciou que pode 
comprar mais 150 bilhões de libras de 
bônus do Governo, alertando que a 
"severidade das restrições relacionadas à 
covid-19" pode levar a uma queda do 
PIB do País, no último trimestre de 
2020. 

O total de empregos não-
agrícolas nos Estados Unidos aumentou 
em 638 mil em outubro e a taxa de 
desemprego caiu 1 ponto percentual, 
para 6,9%, segundo o Bureau of Labor 
Statistics. 

O PIB do Reino Unido cresceu 
15,5% no 3º trimestre do ano em 
comparação com o trimestre anterior, 
segundo dados do ONS (Escritório 
Nacional de Estatísticas). Esse resultado 
representa a saída técnica da recessão, 
após 2 trimestres consecutivos com 
registro de queda na produção nacional. 

A crise na saúde com o novo 
coronavírus deve fazer com que a 
economia brasileira não esteja mais entre 
as dez maiores economias do mundo 
neste ano. O Canadá, a Coreia do Sul e a 
Rússia devem ultrapassar o Brasil. 

A expectativa dos produtores de 
aço e alumínio é que haja uma mudança 
nas negociações com os Estados Unidos, 
após a eleição de Joe Biden. Eles 

esperam que as barreiras impostas por 
Trump sejam logo retiradas. 

O PIB da Zona do Euro cresceu 
12,6% na comparação com o trimestre 
anterior, de acordo com a segunda 
leitura divulgada pelo Eurostat. É a 
expansão trimestral mais acentuada, 
desde o início da série em 1995, mas 
sucede uma queda, também recorde, de 
11,8% no segundo trimestre. Em relação 
ao segundo trimestre do ano passado, o 
PIB da zona do euro caiu 4,4%. 


