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A SAÍDA DE MANSUETO 

A saída de Mansueto Almeida da 

Secretaria do Tesouro Nacional do 

Ministério da Economia representa uma 

sensível perda para o ministro Paulo 

Guedes. No entanto, o substituto 

nomeado é o economista Bruno Funchal, 

com doutorado em economia pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV) e pós-

doutorado pelo Instituto Nacional de 

Matemática Pura e Aplicada (Impa). É 

também professor titular da Fucape 

Business School, foi pesquisador 

visitante na Universidade da Pensilvânia 

e já exerceu o cargo de Secretário da 

Fazenda do Espírito Santo, com 

excelente desempenho. 

Ao que tudo indica, Paulo 

Guedes vai poder contar com o mesmo 

apoio eficiente que possuía antes. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Após forte retração nos meses de 

fevereiro e março, a atividade econômica 

brasileira mostra sinais de recuperação 

da pandemia do novo coronavírus. 

Segundo o Banco Central o Índice de 

Atividade (IBC-Br) registrou alta de 

1,31% em maio ante abril, na série já 

livre de influências sazonais. Em abril, o 

recuo havia sido de 9,45% (dado 

revisado). Na comparação entre os 

meses de maio de 2020 e maio de 2019, 

houve baixa de 14,24% na série sem 

ajustes sazonais. Esta série encerrou com 

o IBC-Br em 119,39 pontos em maio. 

Levantamento realizado pela 

Associação Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (Absolar), com base em 

dados da Agência Internacional de 

Energias Renováveis (Irena), mostrou 

que o Brasil subiu cinco degraus no 

ranking mundial da fonte solar 

fotovoltaica em 2019, assumindo a 16ª 

posição e entrando na lista dos 20 países 

com mais capacidade instalada da fonte 

em operação. Segundo a Absolar, o 

parque instalado é decorrente de 

investimentos de R$ 24,1 bilhões até 

2019, tendo gerado mais de 134 mil 

empregos desde 2012. Somente no ano 

passado, o setor recebeu investimentos 

de R$ 10,7 bilhões. O ranking mundial é 

liderado pela China, seguida pelo Japão, 

Estados Unidos e Alemanha, com 

destaque para o crescimento 

significativo da Índia no período. 

O Indicador de Intenção de 

Investimentos da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) recuou no segundo 

trimestre para o menor nível da série 

iniciada em 2012, sob influência da crise 

provocada pela pandemia de 

coronavírus. Houve queda nos quatro 

setores pesquisados em relação ao 

primeiro trimestre e, à exceção da 

construção, os níveis alcançados foram 

os mais baixos da história. 

A redução da indústria foi a mais 

significativa, de 119,5 pontos para 56,3 

pontos. Além disso, pela primeira vez na 

série histórica, iniciada em 2016, nos 

demais setores, o menor patamar não 

ficou com o setor da Construção, que 

atingiu 64,6 pontos, contra 107,7 

anteriormente. O segundo menor nível 

foi registrado pelo setor de Serviços, em 

que o Indicador recuou de 117,1 pontos 

no primeiro trimestre para 58,4 pontos 

no período de abril a junho. No 

comércio, a queda foi de 126 pontos para 

78,2 pontos. 

O setor de serviços manteve o 

desempenho negativo em maio, com 

recuo de 0,9%, segundo o IBGE. Foi o 

quarto mês consecutivo de queda. 

Apenas nos últimos quatro meses, o 

setor de serviços acumula perda de 
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19,7%. Na comparação com maio de 

2019, o setor de serviços recuou 19,5%, 

a maior queda da série histórica da 

pesquisa. 

A venda de veículos automotores 

mostrou reação positiva em junho, 

registrando alta de 84,2% frente ao mês 

anterior. As vendas são 41,1% menores 

do que um ano antes. Com o resultado, 

as vendas acumuladas no primeiro 

semestre deste ano foram 36,9% 

menores do que o observado no mesmo 

período de 2019. 

A produção de veículos no Brasil 

cresceu 129,1% em junho ante maio, 

registrando 98,7 mil unidades, segundo a 

Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea). O 

volume de junho está 57,7% abaixo do 

nível de junho de 2019, ainda como 

efeito da pandemia. No acumulado do 

ano, as fábricas produziram 730 mil 

unidades, número 50,5% menor que o do 

primeiro semestre do ano passado. O 

mercado de veículos novos no Brasil só 

deve voltar em 2025 a ter o ritmo de 

vendas que registrou em 2019, antes da 

pandemia do novo coronavírus, segundo 

previsão da Anfavea. 

O IBGE vai pesquisar o impacto 

da pandemia nas empresas brasileiras. A 

ideia é saber os impactos nas vendas, 

capacidade de pagamentos, número de 

empregados, entre outros, para ajudar na 

formulação de políticas para minimizar o 

problema. Os primeiros resultados serão 

divulgados ainda este mês. A amostra da 

pesquisa, batizada de "Pulso Empresa", é 

formada por cerca de duas mil empresas 

em todas as regiões brasileiras. 
  

PIB e Investimentos 

  Segundo o Relatório Focus, 

divulgado pelo Banco Central, o 

mercado espera contração de -6,1% para 

o PIB deste ano (ante -6,5% na leitura 

anterior) e crescimento de 3,5% para o 

ano de 2021. 

O Indicador Ipea de Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrou 

alta de 28,2% em maio, em comparação 

ao mês anterior, a maior alta mensal 

desde fevereiro de 1996, início da série 

histórica. O resultado ocorreu após 

queda de 13,4% em março e de 27,5% 

em abril. Mesmo com a forte alta no 

mês, as perdas registradas no pior 

momento da pandemia não foram 

completamente superadas. Em maio, o 

indicador estava 19,5% abaixo do 

verificado em fevereiro, antes de 

decretos de isolamento social. 

 

Estudo da Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) 

indica que é possível destravar até R$ 45 

bilhões em investimentos no Estado com 

o uso do gás natural para outros setores 

além da geração de energia elétrica, uso 

mais recorrente. Segundo a Firjan, a 

utilização do gás pode ser expandida 

para a siderurgia, petroquímica, usinas 

de fertilizantes, GNV em veículos leves 

e pesados, além das indústrias de vidro, 

cerâmica e sal. 
 

Indústria 

A produção industrial apresentou 

alta de 7,0% em maio, frente a abril, 

após quedas expressivas nos dois meses 

anteriores. O avanço se deu por conta da 

indústria de transformação, cuja 

produção cresceu 12,1% na passagem 

mensal, ao passo que a produção da 

indústria extrativa recuou novamente  

(-5,6%). Na comparação com maio de 

2019 a produção foi 21,9% menor. Nesta 

base de comparação, a produção da 

indústria de transformação recuou 

23,8%, enquanto na indústria extrativa a 

queda foi de 5,8%. 

Dentre as regiões, 12 das 15 

acompanharam alta mensal da produção 

industrial, com destaque para o Paraná, 

24,1% e Pernambuco, 20,5%. São Paulo 
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encerrou o mês com 10,6%. O Estado 

que apresentou o pior desempenho foi o 

Espírito Santo (-7,8%), acompanhado do 

Ceará (-0,8%) e do Pará (-0,8%). Na 

média global, a indústria nacional 

avançou 7,7% em maio ante abril. 

O Indicador do consumo aparente 

da Indústria Geral apresentou aumento 

de 3% em maio com relação a abril. A 

alta foi puxada pela Indústria de 

Transformação, 10,6%. Destaque para 

Bens de Consumo Duráveis, 80,6%, e 

Bens de Capital, 68,7%. O acumulado 

no ano segue negativo, após queda em 

abril de 16%. 

O Indicador Ipea de Formação 

Bruta de Capital Fixo (FBCF) 

apresentou alta de 28,2% em maio ante 

abril, após registrar queda por três meses 

consecutivos, somando uma retração de 

36%. O resultado positivo foi em relação 

ao incremento no consumo de Máquinas 

e Equipamentos, com alta de 68,7% no 

período. Apesar da recuperação, o 

acumulado no ano segue negativo em 

8,6%. 

A Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

informou que a Shell encontrou indícios 

de petróleo no poço 3-SHEL-32D-RJS, 

no Sul de Gato do Mato, no pré-sal da 

Bacia de Santos. Os hidrocarbonetos 

foram encontrados em uma lâmina 

d'água de 2.048 metros. Ainda não é 

possível saber a comercialidade da 

descoberta. A perfuração do poço 

começou em março de 2020 e essa é a 

terceira ocorrência no bloco, sob a 

campanha com a sonda Brava Star. 

As vendas de papelão ondulado 

utilizados em embalagens; caixas, 

acessórios e chapas, registraram alta de 

9,61% em junho e 6,21% ante junho de 

2019, totalizando 291.837 toneladas, de 

acordo com a Associação Brasileira do 

Papelão Ondulado (ABPO). O volume 

expedido no segundo trimestre foi de 

865.638 toneladas, 7,8% menor do que o 

trimestre anterior. Segundo a entidade, 

este representa o menor resultado 

trimestral desde o segundo trimestre de 

2018. 

A produção da indústria de bens 

de capital cresceu 28,7% em maio ante 

abril. Na comparação com maio de 2019, 

o indicador recuou 39,4%, de acordo 

com a Pesquisa Industrial Mensal - 

Produção Física (PIM-PF). No 

acumulado em 12 meses, houve redução 

de 9,6% na produção de bens de capital. 

Comércio 

O comércio varejista nacional 

registrou alta de 13,9% em maio, na 

comparação com abril, segundo o IBGE. 

O crescimento reflete a reabertura 

gradual do comércio. Na passagem de 

abril para maio, todas as atividades 

varejistas cresceram, com destaque para 

tecidos e vestuário (100,6%) e móveis e 

eletrodomésticos (47,5%), bens duráveis 

tidos como termômetro da confiança do 

consumidor. A melhora foi reforçada 

pelas medidas tomadas para preservação 

de empregos, como a redução de jornada 

e salário, e a distribuição do auxílio 

emergencial de R$ 600 para 

desempregados e informais de baixa 

renda. 

Segundo estudo da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC), o comércio brasileiro 

deixou de faturar cerca de R$ 240,8 

bilhões desde o início da crise da 

pandemia do novo coronavírus, as 

perdas se acumulam desde a segunda 

quinzena de março até o fim de junho. O 

pior momento ocorreu em abril, quando 

o comércio deixou de faturar R$ 77,4 

bilhões, após ter perdido R$ 39,3 bilhões 

em março. Apesar da melhora, em maio 

o comércio deixou de faturar R$ 69,5 

bilhões. Em junho, com o início da 

flexibilização das medidas de isolamento 

social nos municípios de São Paulo e 

Rio de Janeiro, o rombo no faturamento 

foi de R$ 54,6 bilhões. 
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A CNC prevê uma retração de 

6,3% do volume de vendas do comércio 

varejista no ano de 2020. 

 As vendas do varejo 

eletroeletrônico cresceram 45,2% em 

maio ante abril, na série com ajuste 

sazonal, de acordo com o Índice GfK-4E 

de Atividade no Varejo Eletroeletrônico. 

É a maior alta mensal para o indicador, 

desde 2009. Com o resultado, o setor 

acumula alta de 1,9% nos 12 meses 

encerrados em maio. No ano o varejo 

eletroeletrônico registra encolhimento de 

11,3% no volume de vendas e, na média 

móvel trimestral dessazonalizada, recuo 

de 12,6%. O Índice GfK-4E de 

Atividade no Varejo Eletroeletrônico 

tenta replicar os processos de 

ponderação e deflação, utilizados pelo 

IBGE na Pesquisa Mensal do Comércio 

(PMC).  

 Levantamento realizado pela 

Associação Brasileira de Shopping 

Centers (Abrasce), apontou que as 

vendas no setor estão, em média, 58,2% 

abaixo do nível pré-covid. O resultado 

foi atualizado até o fim da primeira 

semana de julho, comparado com o 

mesmo período do ano passado. Até 

aquela data, o País tinha 425 shoppings 

reabertos, 74% do total. Atualmente, o 

número voltou a cair para menos de 400, 

devido a novas restrições em algumas 

regiões onde os casos de coronavírus 

voltaram a crescer. 

De acordo com a Associação 

Comercial de São Paulo (ACSP), as 

vendas varejistas à vista no Estado 

registraram alta de 47,3% em junho, ante 

maio; as vendas a prazo cresceram 23%. 

A taxa média das vendas gerais registrou 

alta de 35,2%. Na comparação 

interanual, a queda média no movimento 

do comércio paulistano foi de 54,9% 

frente a igual mês de 2019. Houve 

retração de 61,4% nas vendas à vista e 

declínio de 48,3% nas parceladas em 

relação a junho de 2019. As variações 

negativas acumuladas em 2020 são de 

37,7% e de 33,3%, respectivamente.  

Impactado pela pandemia, o 

processo de venda de imóveis pela 

União em 2020 tem avançado em ritmo 

lento àquele inicialmente projetado pelo 

Governo. Apenas seis imóveis foram 

vendidos, no valor de R$ 172 milhões. O 

Ministério da Economia acredita ser 

possível bater a meta estabelecida para 

este ano, arrecadação de R$ 5,9 bilhões. 

O primeiro final de semana com 

bares e restaurantes abertos em São 

Paulo manteve o faturamento registrado 

durante a semana. Os estabelecimentos 

reabertos alcançaram de 15% a 20% do 

que costumavam faturar antes da 

pandemia de covid-19. Os dados são da 

Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (Abrasel). 

Agricultura  

O Brasil retoma dos Estados 

Unidos o posto de maior produtor 

mundial de soja. As projeções 

americanas indicam que o Brasil se 

consolidará na posição na próxima safra, 

reforçando o bom desempenho da 

agropecuária brasileira, mesmo em meio 

à pandemia. No total, o Brasil deverá 

colher um recorde de 247,4 milhões de 

toneladas de grãos na safra que se 

encerra neste ano, 2,5% acima de 2019, 

segundo o IBGE. Para a Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), a 

produção total da safra 2019/2020, que 

deverá atingir o recorde de 251,4 

milhões de toneladas. O IBGE espera as 

maiores safras da história também para o 

café e o algodão. 

Regiões agrícolas têm sentido 

menos os efeitos da covid-19 na 

economia. Dados do Banco Central 

mostraram que em março e abril a 

atividade econômica como um todo 

recuou 15,29%, mas em regiões onde o 

agronegócio é a base da economia as 

quedas foram menores. A Região 
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Centro-Oeste – produtora de itens como 

soja e carne, que registrou alta de vendas 

durante a pandemia, puxadas pela 

demanda chinesa - apresentou o melhor 

desempenho, com retração de 6,16%. As 

exportações brasileiras de carne bovina 

cresceram 9% no 1º semestre, ante igual 

período de 2019. Em junho, a alta foi de 

28% contra igual mês de 2019 e recorde 

para o período. 

 A venda no mercado interno de 

máquinas agrícolas e rodoviárias cresceu 

0,9% em junho ante maio, com 3,9 mil 

unidades, segundo a Anfavea. O volume, 

se comparado a junho do ano passado, 

representa queda de 9,6%. No 

acumulado do ano, foram vendidas 19,6 

mil unidades, baixa de 1,3% na 

comparação com a primeira metade do 

ano passado. 

 O BNDES disponibilizará 

R$20,4 bilhões à agropecuária no ano-

safra 2020/2021. "Em parceria com o 

Ministério da Agricultura serão 

aplicados R$ 15,1 bilhões em programas 

na agricultura empresarial e R$ 3,6 

bilhões naqueles voltados para a 

agricultura familiar, além de R$ 1,7 

bilhão em programas destinados ao setor 

próprios do banco". Os juros serão de 

4,5% a 7,5% ao ano na linha empresarial 

e entre 0,5% e 4% ao ano na linha 

familiar. 
 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp) subiu 14,0 pontos na 

passagem de maio para junho, de acordo 

com a FGV. O Indicador Coincidente de 

Desemprego recuou 2,2 pontos 

percentuais e registra 97,4 pontos. 

Apesar do bom desempenho no mês, o 

indicador segue alto, frente a média 

histórica de 84,7 pontos, sinalizando que 

as expectativas para o mercado de 

trabalho seguem pessimistas. 

A taxa de desocupação ficou em 

12,3% na semana de 14 a 20 de junho, 

segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua Covid 

(Pnad Covid), divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). O nível ficou pouco abaixo dos 

12,4% registrados na semana anterior, 

mas acima da primeira semana de maio 

(10,5%), primeira semana de referência 

da nova pesquisa do IBGE. Eram 11,8 

milhões de desempregados na semana e 

14 a 20 de junho. 

 

 A taxa de desemprego no País 

registrou alta de 11,6% no trimestre 

encerrado em fevereiro (período anterior 

à chegada da pandemia), para 12,9% no 

trimestre terminado em maio, quando os 

três primeiros meses da crise sanitária 

derrubaram a economia. 

De acordo com a pesquisa da 

consultoria de recursos humanos Robert 

Half, com a pandemia do covid-19 cerca 

de 43% das empresas congelaram vagas 

de trabalho, sem preencher cargos vagos 

ou criar novos; 26% mantiveram o 

quadro, preenchendo cargos vagos; 14% 

abriram novas posições e; o restante, 

17%, reduziu o quadro de funcionários 

durante a crise. O levantamento foi feito 

com 353 executivos, sendo 90% com 

influência direta nos processos de 

recrutamento. 

A Fundação Seade divulgou a 

queda de 0,9% nos empregos formais no 

Estado de São Paulo em maio, 

comparativamente a abril. O dado foi 

calculado com base em estatísticas do 

Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). Em números 

absolutos, de acordo com a Fundação, 

em maio foram contratadas 236 mil 

pessoas no Estado de São Paulo e 



 6 

demitidas 340 mil, saldo líquido 

negativo em 104 mil postos de trabalho 

com carteiras assinadas. 

Sistema Financeiro 

O Banco do Brasil registrou o 

limite de R$ 3,7 bilhões em empréstimos 

no âmbito do Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (Pronampe). De acordo 

com a instituição, 94% do público 

conseguiu contratar o empréstimo. O 

orçamento total do Pronampe é de 

R$18,7 bilhões, a partir de R$ 15,9 

bilhões que foram aportados em recursos 

do Tesouro Nacional no FGO para serem 

utilizados como garantias. Cada banco 

tem direito a uma parte desses recursos, 

que varia conforme o porte das 

instituições. 

 O número de pessoas com as 

contas atrasadas em razão do 

desemprego não para de crescer. 

Levantamento da empresa de gestão de 

informação Deep Center, mostrou que a 

inadimplência por conta do desemprego 

está 12 vezes maior na pandemia. Entre 

aqueles que não honraram os 

vencimentos, a alegação de desemprego 

cresceu 1.123%. Menos de 20% 

apontaram "descontrole financeiro". 

 Segundo a Caixa Econômica 

Federal, mesmo com a pandemia do 

novo coronavírus a instituição registrou 

um volume de liberação de crédito 

imobiliário 22% maior de janeiro a 

junho, na comparação com o mesmo 

período do ano passado. 

 O volume financeiro negociado 

na B3 até o fim de junho equivale a 

84,6% da movimentação total de 2019, 

ano que estabeleceu o recorde de maior 

volume de negociações em reais na 

história da bolsa brasileira, de acordo 

com a consultoria Economatica. No 

mercado à vista foram negociados até 

agora R$ 3,19 trilhões e no ano passado 

inteiro a movimentação somou R$ 3,77 

trilhões. 

 A adoção do Pix, plataforma 

digital de pagamentos instantâneos 

sendo desenvolvido sob a liderança do 

Banco Central (BC), deve acirrar a 

disputa no mercado brasileiro e pode 

reduzir em até R$ 13 bilhões por ano o 

faturamento das credenciadoras de 

cartões, de acordo com projeção feita 

pela consultoria alemã Roland Berger. 

As transações por meio do BR Code - 

código que será utilizado como base do 

Pix - têm o potencial para substituir 

pagamentos via cartão de débito, 

reduzindo o faturamento das 

credenciadoras com aluguel ou venda de 

maquininhas e, principalmente, com as 

taxas cobradas dos lojistas. 

A Fitch Ratings prevê expansão 

de 10% do estoque de crédito no Brasil 

em 2020, com qualidade da carteira de 

ativos dos bancos sob controle, apesar da 

pressão da crise sobre os índices de 

inadimplência. 

 

Inflação 

De acordo com os dados 

divulgados pela FGV, os preços no 

atacado aceleraram a alta e voltaram a 

subir no varejo, levando o Índice Geral 

de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-

DI) a avançar 1,60% em junho, contra 

alta de 1,07% no mês anterior. 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) registrou 

alta de 0,26% em junho. O setor de 

alimentação e o aumento dos 

combustíveis puxaram o IPCA para cima 

em junho. No caso dos alimentos, alguns 

itens tiveram seus preços elevados: 

carnes (1,19%), leite longa vida (2,33%), 

arroz (2,74%), feijão-carioca (4,96%) e 

queijo (2,48%). 
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A redução na conta de luz ajudou 

a conter a alta de gastos das famílias 

com Habitação em junho. A energia 

elétrica residencial registrou um recuo 

de 0,34%, segundo o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

O Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC), que mede a inflação 

na cidade de São Paulo, registrou alta de 

0,39% em junho, revertendo a queda de 

0,24% observada em maio e acelerando 

em relação ao aumento de 0,30% 

registrado na terceira quadrissemana de 

junho, segundo dados publicados pela 

Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe). O índice passou a 

acumular inflação de 0,34% no primeiro 

semestre de 2020 e no período de 12 

meses até junho registrou alta de 2,62%. 

O minério de ferro iniciou julho 

embalado por expectativa de que a China 

continue consumindo volumes 

crescentes da commodity. O minério 

atingiu o preço mais elevado no mercado 

à vista, de US$ 106,50 por tonelada, em 

quase um ano, acompanhando a 

valorização do aço na China e a 

expectativa de reaquecimento da 

demanda por aço no sul do País. 

Setor Público 

O Governo confirmou a 

prorrogação por dois meses do auxílio 

emergencial. O benefício de R$600 

mensais será pago em julho e agosto, 

mas o repasse deve ser feito em mais 

parcelas. Na prática, o valor total que 

será repassado nos dois meses não será 

alterado e somará, no fim, os R$ 1,2 mil 

planejados no período. 

A pandemia do novo coronavírus 

colocou abaixo todo o planejamento 

fiscal do Governo para o ano de 2020. 

Com a disparada dos gastos para fazer 

frente à crise, o setor público brasileiro 

registrou um déficit primário de R$131,4 

bilhões em maio, de acordo com o 

Banco Central. Esse rombo é 

praticamente o que era esperado em 

janeiro pelo Governo para todo o ano de 

2020. No acumulado de janeiro a maio, o 

rombo soma R$ 214,0 bilhões.  

A Emenda Constitucional 

95/2016 determina que o teto de gastos 

deverá ser corrigido anualmente pela 

inflação oficial (IPCA), do período de 12 

meses encerrado em junho do exercício 

anterior a que se refere a lei 

orçamentária. O IPCA registrou 2,13% 

nos últimos 12 meses, com esse 

resultado o teto de gastos da União 

subirá R$ 1,485 trilhão em 2021. Assim, 

a despesa do Governo federal só poderá 

aumentar R$ 31 bilhões, na comparação 

com o limite definido para este ano, que 

é de R$ 1,454 trilhão. 

Com processos de desestatização 

e programa de desligamento voluntário, 

o quadro de pessoal nas empresas 

estatais federais teve redução de 3,7% 

em 2019, em relação ao ano anterior. O 

número de empregados, que registrava 

494,4 mil em 2018, reduziu para 476,6 

mil no final do ano passado. Foram 18,3 

mil cortes no período. 

Setor Externo  

A Associação Nacional dos 

Exportadores de Cereais (Anec) elevou a 

estimativa de embarque de soja do País, 

em julho, para 8 milhões de toneladas, 

ante 7,25 milhões projetados 

anteriormente. A perspectiva de 

embarques acumulados do ano deve 

alcançar 69,57 milhões de toneladas. A 

projeção para as exportações de milho 

passou de 3,9 milhões de toneladas para 

5,16 milhões de toneladas. No farelo de 

soja, a elevação foi de 200 mil toneladas, 

para 1,7 milhão, deixando as 

exportações de janeiro a julho em 

estimadas 10,1 milhões de toneladas. 

O Brasil, em 2020, tem a quarta 

maior cobrança de imposto sobre as 

empresas, entre 109 países, com taxação 
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de 34%. O dado foi divulgado pela 

OCDE no relatório anual “Corporate 

Tax Statistics”. A taxa média global 

sobre a renda das companhias está em 

20% - 14 pontos percentuais a menos 

que no Brasil. Dos 109 países 

pesquisados, somente 21 tem taxa igual 

ou acima de 30% em 2020. A Índia é a 

campeã, com cobrança de 48,3%. 

A produção industrial da 

Alemanha cresceu 7,8% em maio ante 

abril, mostrando que o setor começa a se 

recuperar do violento impacto 

econômico da pandemia de coronavírus, 

segundo dados com ajustes sazonais 

divulgados pela Destatis - agência de 

estatísticas do País. Em relação a igual 

mês do ano passado, a produção geral da 

indústria alemã registrou queda de 

19,3% em maio no cálculo sem ajustes. 

Segundo avaliação da Comissão 

Europeia, braço executivo da União 

Europeia, o PIB dos 19 países que 

formam a zona do euro sofrerá queda de 

8,7% em 2020. No caso da Itália a 

previsão de retração do PIB este ano foi 

de 9,5% para 11,2%. Na Alemanha, a 

Comissão melhorou ligeiramente sua 

projeção de 2020, de queda de 6,5% para 

6,3%. Para 2021, a Comissão prevê 

recuperação mais contida da Zona do 

Euro, com avanço de 6,1% do PIB. 

Anteriormente era de alta de 6,3%. 

O déficit acumulado da balança 

comercial de produtos químicos atingiu 

US$ 14 bilhões no primeiro semestre 

deste ano, queda de 0,7% comparado 

com o mesmo período do ano passado. 

Enquanto as importações caíram 4,1% 

no período, para US$ 19,6 bilhões, as 

exportações recuaram 11,7%, chegando 

a US$ 5,6 bilhões. Os dados foram 

divulgados pela Associação Brasileira da 

Indústria Química (Abiquim). 

Levantamento da CNI mostra que 

as medidas tomadas pelo Governo 

Trump, iniciadas há dois anos, afetaram 

anualmente as exportações brasileiras 

em US$ 1,6 bilhão. A primeira foi a 

imposição, em 2018, de quotas para as 

compras de aço brasileiro e a taxação de 

10% das compras de alumínio, com 

impacto de US$ 1,2 bilhão por ano. As 

outras duas medidas foram tomadas 

neste ano. Investigação dos EUA 

iniciada em janeiro pode sobretaxar 

exportações de molduras de madeira do 

Brasil e da China em até 200%. Em 

março, o Governo americano iniciou 

investigação de dumping e subsídios 

contra importações de chapas de 

alumínio do Brasil e outros 13 países, 

com a possibilidade de sobretaxar os 

produtos em até 27%, que poderá 

impactar a balança comercial brasileira 

em até US$ 100 milhões/ano. 

A CNI comemorou a ratificação 

do Protocolo de Nagoya, aprovada no 

dia 08/07, na Câmara dos Deputados. 

Para a Confederação, o protocolo trará 

segurança jurídica ao comércio exterior 

de produtos com recursos da 

biodiversidade brasileira. O acordo, que 

estabelece regras internacionais para 

repartição de benefícios do uso 

econômico de recursos genéticos da 

biodiversidade, é ratificado por 126 

países, entre os quais importantes 

parceiros comerciais do Brasil, como 

China e União Europeia. 

A exportação de veículos somou 

19,4 mil unidades em junho, quase cinco 

vezes o volume registrado em maio. O 

crescimento foi de 397%. Os dados 

foram divulgados pela Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea). O volume de 

junho, se comparado a junho do ano 

passado, representa queda de 52%. No 

primeiro semestre, o volume exportado 

foi de 119,5 mil unidades, queda de 

46,2% na comparação com a primeira 

metade do ano passado. 

A exportação total de carne 

bovina (in natura e processada) atingiu 

recorde de 172.361 toneladas em junho, 
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representando crescimento de 28% em 

comparação com igual mês do ano 

passado (147.290 t). A receita cambial 

no mês passado aumentou 48%, no 

período, de US$ 528 milhões para 

US$743 milhões, de acordo com 

Associação Brasileira de Frigoríficos 

(Abrafrigo). Com estes resultados, a 

exportação acumulada no primeiro 

semestre atingiu 909.725 toneladas, 

crescimento de 9% em relação ao 

primeiro semestre de 2019, 833.739 

toneladas. Na receita houve um salto de 

26%, de US$ 3,1 bilhões em 2019 para 

US$ 3,9 bilhões em 2020. 


