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MERCADO DE CAPITAIS 

Para o diretor de investimentos 
do Itaú, Cláudio Sanches, a série de 
cortes na Selic vem criando órfãos 
de CDBs e fundos DI, o que amplia a 
presença de cotistas em fundos de 
multimercados, fundos de ações e na 
compra direta de papéis de empresas. 

“O perfil do cliente que está 
entrando na Bolsa agora é mais jovem e, 
claramente, não é do mais radical, que 
gosta de ficar comprando e vendendo 
ações ou operando day trade. Ele 
também é menos educado em 
investimentos, mas entende que a renda 
variável é uma opção atraente”, diz. 

O Estado de São Paulo - 16/8/2020 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

As atividades turísticas no País já 
deixaram de faturar R$ 153,84 bilhões 
desde o início da pandemia do novo 
coronavírus, segundo cálculo da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). A 
estimativa corresponde ao que o turismo 
deixou de arrecadar desde a segunda 
quinzena de março até o fim de julho, 
tendo como base informações das 
pesquisas conjunturais e estruturais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), além de séries 
históricas referentes aos fluxos de 
passageiros e aeronaves nos dezesseis 
principais aeroportos brasileiros.  

Mais uma vacina contra a covid-
19, desenvolvida por pesquisadores 
americanos, apresentou resultados 
positivos nas fases 1 e 2 da testagem, de 
acordo com a Nature. O imunizante da 
BioNtech e da Pfizer induziu uma 
resposta imune "robusta" e não provocou 

efeitos colaterais graves em adultos 
saudáveis. 

De acordo com o índice de 
Commdities Brasil (IC-Br), o preço das 
matérias-primas com influência sobre a 
inflação registrou alta de 7,09% em 
julho, após variação negativa de 4,86% 
um mês antes. No ano, a alta do 
indicador corresponde a 11,79%. Em 12 
meses foi registrado crescimento de 
27,30%, segundo o Banco Central. 

A necessidade de isolamento 
social em consequência da pandemia do 
novo coronavírus levou seis, em cada 
dez empresários dos setores de comércio 
e serviços, ou 61%, a preverem queda 
em seu faturamento este ano na Pesquisa 
Perspectiva Empresarial feita pela Boa 
Vista com 600 líderes. Na indústria, a 
estimativa também não é pequena, com 
51% dos entrevistados esperando baixa 
nessa linha de seus balanços. 

A economia retraiu 11,2% no 2º 
trimestre. A forte retração registrada em 
abril foi determinante para o 
desempenho negativo do trimestre, 
segundo o Indicador de Atividade 
Econômica (IAE/FGV). A taxa 
acumulada em 12 meses até junho 
mostrou baixa de 2,2% e no acumulado 
do 1º semestre queda de 5,8%. 

O volume de serviços prestados 
subiu 5,0% em junho ante maio, na série 
com ajuste sazonal, segundo os dados da 
Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE. 
No mês anterior, o resultado do 
indicador foi revisto de uma queda de 
0,9% para recuo de 0,5%. Na 
comparação com junho do ano anterior, 
houve redução de 12,1%, já descontado 
o efeito da inflação. A taxa acumulada 
no ano foi de redução de 8,3%. Em 12 
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meses, os serviços acumulam queda de 
3,3%. 

Quatro das cinco atividades de 
serviços registraram perdas em junho de 
2020, em relação ao mesmo mês de 
2019.  

As perdas ocorreram nos serviços 
prestados às famílias (-57,5%), 
transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (-11,3%), serviços 
profissionais, administrativos e 
complementares (-15,5%) e serviços de 
informação e comunicação (-2,9%). 

Até junho, 720 mil empresas 
fecharam as portas no Brasil, segundo o 
IBGE, 74,4% delas na área de serviços. 
O País perdeu 1.198.363 empregos; o 
Estado de São Paulo, 364.470; a Baixada 
Santista, 15.427 e; Santos, 5.694 vagas. 
No momento, o setor público prepara as 
peças orçamentárias para 2021 e a 
recuperação econômica exige que as 
informações de ordem pública sejam 
exibidas com plena clareza. 

O Indicador de Incerteza da 
Economia Brasileira (IIE-Br) caiu 9,9 
pontos na passagem de junho para julho, 
para 163,7 pontos, segundo a FGV. 
Apesar de ter recuado por três meses 
consecutivos, o indicador permaneceu 
48,6 pontos acima do patamar de 
fevereiro, de 115,1 pontos, período 
anterior ao agravamento da pandemia do 
novo coronavírus no País. 

Os pedidos de falência tiveram 
queda de 12,6% em julho em relação a 
junho, conforme a Boa Vista. Houve 
aumento, na comparação com julho de 
2019 (6,3%) e no acumulado do ano 
(29,3%) e de 12 meses (28,3%). 

Os pedidos de recuperação 
judicial e as recuperações judiciais 
deferidas apresentaram, em julho ante 
junho, declínio de 37,6% e 37,9%, 
respectivamente. As falências decretadas 
subiram 16,8% no sétimo mês deste ano 
ante o anterior. 

A Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) informou da 
liberação da primeira parcela da Conta-
Covid, operação de socorro ao setor 
elétrico que disponibilizará um total de 
R$ 14,8 bilhões para auxílio às 
distribuidoras afetadas pelos efeitos da 
pandemia do novo coronavírus. 
Conforme a instituição, neste primeiro 
repasse serão disponibilizados R$ 11,4 
bilhões, o que corresponde a 77% do 
total a ser destinado às empresas. Os 
23% restantes da operação serão 
liberados mensalmente, conforme os 
valores homologados a cada mês pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). 

De acordo com o Conselho de 
Administração da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), as análises mais recentes sobre 
a necessidade de expansão da 
capacidade instalada no País nos 
próximos anos apontam para a existência 
de espaço para contratação de energia 
nova a partir de 2024 ou 2025, o que 
poderia viabilizar a realização de um 
leilão para contratação de novos 
empreendimentos num futuro próximo. 

A avaliação foi feita com base 
nos dados da mais recente revisão 
quadrimestral da carga para o período 
2020-2024, levando em consideração a 
retirada da matriz elétrica de todas as 
térmicas com custo de operação (Custo 
Variável Unitário - CVU) superior a 
R$300 por megawatt-hora (MWh), que a 
movidas a óleo diesel ou óleo 
combustível. 

O Indicador de Incerteza da 
Economia Brasileira (IIE-Br) apresentou 
queda de 9,9 pontos na passagem de 
junho para julho, para 163,7 pontos, 
segundo a FGV. Apesar de ter recuado 
por três meses consecutivos, o indicador 
permaneceu 48,6 pontos acima do 
patamar de fevereiro, de 115,1 pontos, 
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período anterior ao agravamento da 
pandemia do novo coronavírus no País. 

PIB e Investimentos 

Segundo o Ipea, a retração nos 
investimentos foi de 15,6% ante junho 
do ano passado. O segundo trimestre 
registrou baixas de 24,5% e 23,1% 
comparado ao primeiro trimestre do ano 
e ao período de abril a junho de 2019, 
respectivamente. No acumulado do ano, 
a FBCF teve queda de 4,1%. Na 
comparação com junho de 2019, a queda 
nos investimentos atingiu: máquinas e 
equipamentos (-27,2%), construção civil 
(-4,8%) e outros ativos fixos (-16,5%). 

A Klabin investiu R$ 998 
milhões no segundo trimestre de 2020, 
dos quais R$ 908 milhões estão atrelados 
ao Projeto Puma II. O montante total 
representou um aumento de 22% ante o 
volume aportado no primeiro trimestre, 
de R$ 820 milhões. O resultado também 
implicou em uma expansão de 72% nos 
aportes em relação ao informado um ano 
antes, de R$ 581 milhões. 

O Conselho de Administração da 
Eletrobras aprovou o plano estratégico 
do grupo para o período de 2020 a 2035, 
quando os investimentos totais previstos 
em geração e transmissão (G&T) devem 
ficar entre R$ 95,3 bilhões (equivalente 
a R$ 6,0 bilhões por ano) e R$ 201,9 
bilhões (R$ 12,6 bilhões por ano). 

O relatório do BID apontou que, 
com investimentos menores e aumentos 
na eficiência da infraestrutura, adotando 
tecnologias digitais, por exemplo, o PIB 
da América Latina e do Caribe poderia 
ganhar 5,7% em dez anos. 

A China aguarda aval do ministro 
Paulo Guedes para depositar sua cota em 
um fundo de investimento de US$ 20 
bilhões criado pelos dois países em 
2017. Os chineses entram com a maior 
participação (US$ 15 bilhões) e esses 
recursos financiarão projetos de 
infraestrutura.  

Pelo acerto, caberia ao governo 
brasileiro definir o que seria financiado 
para evitar que somente projetos de 
interesse dos chineses tivessem 
preferência. Porém, o fundo está parado 
diante da resistência do governo 
brasileiro. 

Indústria 

O Índice de Confiança dos 
Empresários da Indústria (ICEI) de 
agosto, medido pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), ficou em 
patamares alto de 57 pontos. Em abril 
tinha despencado 34,5 pontos, no pior 
cenário em 10 anos. A média histórica é 
de 53,4 pontos. A pesquisa entre 3 e 7 de 
agosto consultou 1,248 empresas de 
pequeno porte, médio e grande portes. 

A indústria brasileira de 
alimentos e bebidas registrou 
crescimento de 0,8% em seu faturamento 
e de 2,7% na produção física do primeiro 
semestre de 2020. Mesmo com o 
aumento do consumo das famílias em 
supermercados, o fechamento de bares e 
restaurantes abateu o setor e freou o 
crescimento. O canal chamado Food 
Service registrou queda de 29,5% nas 
vendas. A comparação é com o mesmo 
período de 2019 e os números são da 
pesquisa conjuntural da Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos 
(ABIA). 

A indústria de São Paulo, maior 
parque fabril do País, acumulou um 
avanço de 20% na produção nos meses 
de maio e junho, mas ainda não 
conseguiu resgatar as perdas de 29,4% 
registradas de fevereiro a abril. Os dados 
são da Pesquisa Industrial Mensal - 
Produção Física Regional, divulgados 
pelo IBGE. 

A Petrobras informou que as 
quatro plataformas (P-74, P-75, P-76 e 
P-77) instaladas no Campo de Búzios, 
no pré-sal da Bacia de Santos, 
alcançaram em julho novos recordes de 
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produção mensal, de 615 mil barris de 
óleo por dia (bpd) e 765 mil barris de 
óleo equivalente por dia (boed). 

A Produção nacional de veículos 
automotores seguiu em recuperação no 
mês de julho com alta de 64,2%, ante 
junho. Na comparação com julho de 
2019, a produção do mês foi 35,8% 
menor. Com o resultado, a produção de 
veículos caiu 47,9% no 1º semestre de 
2020, frente ao mesmo período de 2019. 

Segundo a Federação Nacional 
de Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave), a venda de 
veículos novos registrou crescimento de 
43,61% em julho em relação a junho, 
com o emplacamento de 279.103 
unidades, considerando veículos leves e 
pesados. 

Na comparação com igual mês de 
2019, o volume registrado representa 
queda de 20,12%. No acumulado do ano 
até julho, foram vendidos 1.504.731 
veículos, uma redução de 33,67% ante 
igual período do ano passado. 

O estoque de veículos parados 
em pátios de montadoras e 
concessionárias caiu no fim de julho 
para um volume equivalente a 24 dias de 
venda, tendo como referência o ritmo de 
emplacamentos do mês passado. 
No total, o setor teve 138,3 mil veículos 
em estoque. No fim de junho, os 
estoques estavam em 157,6 mil unidades 
e cobriram 27 dias de venda. 

A produção industrial avançou 
8,9% em junho, frente a maio, após 
quedas expressivas em março e abril. O 
avanço se deu por conta da indústria de 
transformação, cuja produção cresceu 
9,9% na passagem mensal, ao passo que 
a produção da indústria extrativa 
avançou 5,5%, após quedas consecutivas 
desde setembro de 2019. 

Na comparação com junho de 
2019, no entanto, a produção foi 9,0% 
menor. Nesta base de comparação, a 

produção da indústria de transformação 
recuou 10,0%, enquanto na indústria 
extrativa a queda foi menor, de 0,9%, 
valor próximo ao do mesmo mês em 
2019. 

 Os bens de capital ficaram 
1,64% mais baratos na porta de fábrica 
em junho, segundo os dados do Índice de 
Preços ao Produtor (IPP), divulgados 
pelo IBGE, que inclui a indústria 
extrativa e de transformação. O resultado 
ocorreu após os preços terem aumentado 
3,21% em maio. 

A Klabin registrou um retorno 
consolidado no segundo trimestre de 
13,3%, no período acumulado dos 
últimos 12 meses, segundo a Return on 
Invested Capital (ROIC). O indicador 
apresentou melhora tanto em relação ao 
primeiro trimestre (11,5%) quanto na 
base entre mesmos trimestres (12,5%). 

A performance reflete a melhora 
considerável no fluxo de caixa 
operacional ajustado (em 12 meses) no 
período, que passou de R$ 3,209 bilhões 
em março para R$ 3,735 bilhões ao final 
de junho. 

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) subiu 7,1 pontos em 
julho ante junho, para 87,5 pontos, 
segundo a FGV. Em três meses 
consecutivos de altas o índice recuperou 
79% das perdas registradas nos meses de 
março e abril, decorrentes da pandemia 
do novo coronavírus, embora a 
confiança ainda se mantenha em nível 
historicamente baixo. 

A Braskem aproveitou as 
mudanças no padrão de qualidade da 
gasolina, para anunciar que está 
expandindo o seu portfólio de produtos 
químicos com a produção de uma 
gasolina premium para o mercado 
brasileiro. As novas especificações 
foram determinadas pela ANP e para 
especialistas, apesar do aumento da 
qualidade, podem significar aumento dos 
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preços. As mudanças valem para a 
gasolina premium e para a gasolina 
comum, do tipo C. A regra estabelece 
uma octanagem mínima de 92 pela 
metodologia RON (Research Octane 
Number), a mesma já existente na 
Europa.  

DE acordo com a Gerdau, a 
produção de aço bruto no Brasil chegou 
a 1,135 milhão de toneladas entre abril e 
junho, queda de 30% ante o mesmo 
período do ano passado e redução de 8% 
em relação aos primeiros três meses 
deste ano. Já as vendas totais (1,169 
milhão de toneladas) representam queda 
de 13% ante o mesmo período do ano 
passado. 

Comércio 

As vendas do comércio varejista 
registraram alta de 12,6% em junho ante 
maio, na série com ajuste sazonal, 
segundo o IBGE. Na comparação com 
junho de 2019, sem ajuste sazonal, as 
vendas do varejo tiveram baixa de 0,9% 
em junho de 2020. As vendas do varejo 
acumularam queda de 7,4% ao ano e 
redução de 1,3% em 12 meses. 

O setor supermercadista registrou 
crescimento 3,47% nas vendas do 
primeiro semestre de 2020, ante o 
mesmo período do ano passado. O 
resultado foi o melhor para o semestre 
nos últimos 8 anos. No mês de junho, a 
alta foi de 2,78% em relação ao mesmo 
período de 2019. Na comparação com 
maio houve queda de 4,82% nas vendas, 
de acordo com a Abras. 

Segundo a CNC, com base em 
dados da Receita Federal, as vendas pela 
internet têm sido uma saída para os 
microempresários, durante a pandemia. 
De janeiro a junho de 2020, o número de 
compras efetuadas através do e-
commerce registrou alta de 142%, em 
comparação com o mesmo período do 
ano passado. E o faturamento on-line 

apresentou alta de 72%, de R$ 300 
milhões para R$ 670 milhões. 

As vendas do comércio 
paulistano tiveram alta média de 19,8% 
em julho, na comparação com junho. Em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, queda de 47,7%. Os dados são 
da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) e a melhora mensal sinaliza os 
primeiros reflexos do processo de 
reabertura iniciado em 10 de junho na 
capital. 

A 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. Até aquela 
data, o País tinha 425 shoppings 
reabertos, 74% do total. 

Agricultura  

 A produção de grãos da safra 
2019/20 deverá ser de 253,7 milhões de 
toneladas e caminha para um novo 
recorde, 4,8% sobre a produção da safra 
passada, comandado pela soja e milho, 
que garantem 90%, segundo a Conab. As 
alterações em relação ao último 
levantamento se concentram nas culturas 
de feijão, milho e trigo, explicadas por 
ganhos de produtividade. Mesmo com 
essa perspectiva mais positiva para a 
safra, o cenário de preços elevados de 
grãos não deverá ser alterado, em função 
da maior demanda por alimentos, interna 
e externamente. 

A União Nacional do Etanol de 
Milho (Unem) prevê que a produção do 
biocombustível no Brasil deve atingir 8 
bilhões de litros por ano na safra 
2027/28. Em 2020, as 15 usinas em 
operação no País devem produzir 2,69 
bilhões de litros. 

Na safra 2020/21, a produção do 
biocombustível deve atingir 2,5 bilhões 
de litros, ante 1,669 bilhão de litros 
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reportados na safra 2019/20, estima a 
Unem. 

As exportações brasileiras de soja 
totalizaram 10,372 milhões de toneladas 
em julho, 24,6% abaixo do observado 
em junho. No acumulado de 2020, até 
junho, o volume embarcado chegou a 
70,722 milhões de toneladas. 

Depois de registrar variações 
negativas de dois dígitos em abril, o 
Índice de Produção Agroindustrial 
Brasileira (PIMAgro), calculado pelo 
Centro de Estudo em Agronegócios da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV Agro), 
encerrou junho com baixa de 2,3% em 
relação ao mesmo mês de 2019. O 
indicador registrou alta de 1,9% em 
relação a maio, já considerando os 
ajustes sazonais.  

Mercado de Trabalho 

O Conselho Curador do FGTS 
aprovou proposta do Governo para 
distribuição de R$ 7,5 bilhões entre os 
trabalhadores cotistas, referentes à parte 
do lucro do fundo em 2019. Os valores 
serão depositados até 31 de agosto de 
forma proporcional aos saldos de cada 
conta do FGTS que detinha recursos em 
31 de dezembro do ano passado. 

O montante equivale a 66,23% 
do resultado global do FGTS em 2019, 
que foi superavitário em R$ 11,324 
bilhões. No ano passado, o Governo 
distribuiu 100% do lucro do fundo, com 
a repartição de R$ 12,22 bilhões entre as 
contas ativas e inativas do fundo. 

Dados da CNI de junho mostram 
aumento de 8,8% na massa salarial; 
8,1% no rendimento médio real do 
trabalhador; 6,8% nas horas trabalhadas 
na produção; e de 0,2% no emprego em 
relação ao mês anterior. A Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) aumentou 
1,8 ponto percentual, para 72%. O 
resultado do primeiro semestre 
prosseguiu negativo, devido ao tombo de 

abril, no auge do isolamento social em 
razão da covid-19. 

De acordo com dados divulgados 
pelo IBGE, a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) mostrou 
continuidade da deterioração do mercado 
de trabalho, a taxa de desemprego 
atingiu 13,3%, com a saída de mais de 
dois milhões de pessoas da força de 
trabalho no último mês. No ano foram 
registrados mais de 10 milhões de 
pessoas desempregadas. A Massa de 
Rendimento segue em trajetória de 
queda e acumula perda de quase de 
R$15 bilhões no ano. 

O Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp), da FGV acelerou 9,2 
pontos em julho, passando para 65,9 
pontos. Em médias trimestrais, o IAEmp 
avançou 8,7 pontos, para 55,1 pontos, 
após quatro quedas consecutivas. 

Sistema Financeiro 

Segundo o Banco Central, no 
segundo trimestre deste ano o BNDES 
concedeu R$ 17,2 bilhões de crédito a 
empresas de todos os portes. O montante 
é 247,8% maior que o verificado no 
primeiro trimestre do ano, quando a 
pandemia de covid-19 ainda não havia se 
intensificado. Nas linhas de capital de 
giro, o avanço foi de 4.040,5%. 

Os senadores aprovaram emenda 
abrindo espaço para o tabelamento 
permanente dos juros em operações de 
crédito com cartões. A medida prevê que 
o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
regule o limite de juros no cartão, assim 
como fez com o cheque especial, para o 
período após a calamidade pública, que 
termina em 31 de dezembro deste ano. 

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central decidiu, por 
unanimidade, reduzir a Selic em 0,25 
ponto porcentual, de 2,25% para 2,00% 
ao ano. Este é o nono corte consecutivo 
da taxa e o piso é o menor da série 
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histórica do Copom, iniciada em junho 
de 1996. 

O percentual de famílias com 
dívidas alcançou 67,4% em julho, a 
maior proporção da série histórica, com 
incremento de 0,3 ponto percentual em 
relação aos 67,1% observados em junho. 

 Banco do Brasil e Itaú Unibanco 
anunciaram cortes de taxas de juros aos 
clientes, acompanhando a decisão do BC 
de cortar em 0,25 ponto percentual a 
Selic. Os dois bancos vão reduzir os 
custos de algumas linhas para pessoas 
físicas e empresas.  

No BB haverá redução nos juros 
para o crédito imobiliário, de 6,99% para 
6,59% ao ano, na taxa mínima. Para a 
linha com garantia de imóvel, o home 
equity, de 0,78% para 0,75% ao mês. Na 
linha estruturada, também com garantias, 
o juro mínimo passa de 0,80% para 
0,77% ao mês. 

De acordo com dados divulgados 
pela Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(Anbima), o volume de crédito para 
clientes do Private cresceu 18,8%, do 
estoque de R$ 40,2 bilhões em dezembro 
de 2019 para R$ 47,8 bilhões em junho 
último. Entre os destaques, a linha de 
capital de giro para esse público 
disparou 56,6%, de R$ 4,5 bilhões para 
R$ 7,1 bilhões. O crédito para o 
agronegócio evoluiu 11,2%, do estoque 
de R$ 20,1 bilhões para R$ 22,4 bilhões, 
o financiamento imobiliário saltou 
24,2%, de R$ 1,6 bilhão para R$2 
bilhões. 

O índice de inadimplência do 
Itaú Unibanco, considerando atrasos 
acima de 90 dias, ficou em 2,7% no 
segundo trimestre. O indicador, a 
despeito da pandemia, melhorou frente 
aos três meses anteriores, quando foi de 
3,1%. 

De acordo com o Secovi-SP, a 
melhora do mercado paulistano de 

imóveis apurou um expressivo aumento 
de vendas entre maio e junho de 2020. O 
montante financiado com recursos das 
cadernetas do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), em 
junho, atingiu R$ 9,27 bilhões, 
crescimento de quase 30% em relação a 
maio e de mais de 50%  ante junho de 
2019. 

Os três maiores bancos privados 
do País tiveram lucro líquido de R$ 10,2 
bilhões no segundo trimestre, queda de 
40% em um ano, quando o ganho 
conjunto havia sido de R$ 17,1 bilhões. 
O resultado foi impactado pelo reforço 
de reservas para absorver o esperado 
aumento da inadimplência devido à 
pandemia de coronavírus. 

O Santander Brasil realizou seu 
primeiro financiamento a construção 
para pessoa jurídica 100% online, com 
assinatura e registro digital do contrato. 
O resultado foi a redução, desde a 
emissão até o registro do contrato, 
superior a 50% do prazo em relação ao 
processo físico. O negócio foi fechado 
com a construtora Patriani, que atua na 
região metropolitana de São Paulo. 

O BNDES iniciou a venda de 
suas ações da Vale, via bloco de ações 
(block trade) e será feito em partes, 
devido ao elevado volume financeiro da 
operação. Atualmente, o Banco possui 
6% das ações da Vale, aproximadamente 
R$ 19 bilhões, conforme o valor corrente 
na bolsa de valores. Segundo a Agência 
Bovespa, a venda hoje se refere a 100 
milhões de papéis, ou 1,89% do capital 
da mineradora. 

Inflação 

A Aneel aprovou reajuste médio 
de 8,02% nas tarifas da EDP Espírito 
Santo (Escelsa). Para consumidores 
conectados à alta tensão, o aumento será 
de 10,32%, e para a baixa tensão, 7,05%. 
A EDP Espírito Santo atende a 1,6 
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milhão de unidades consumidoras em 28 
municípios no Estado. 

O IPCA registrou alta de 0,36% 
em julho, segundo aumento consecutivo 
após deflação em abril e maio. O 
aumento ocorreu pela alta dos preços 
administrados, que cresceram 1,23% no 
mês. Segundo aumento consecutivo após 
quatro meses de queda (fevereiro a 
maio). Os preços livres permaneceram 
praticamente estáveis no mês, avançando 
0,06%. 

O IGP-DI registrou alta de 2,34% 
em julho ante junho. Com este resultado 
o índice acumulou crescimento de 6,98% 
em 2020 e 10,37% nos últimos 12 
meses. 

O IPC, que mede a inflação na 
cidade de São Paulo, registrou alta de 
0,25% em julho, desacelerando ante o 
acréscimo de 0,39% observado em 
junho, segundo a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe). O IPC-
Fipe passou a acumular inflação de 
0,58% nos primeiros sete meses de 2020. 
No período de 12 meses até julho, o 
índice apresentou aumento de 2,73%. 

Os preços médios do etanol 
hidratado subiram em 14 Estados na 
última semana, de acordo com dados da 
ANP, compilado pelo AE-Taxas. A 
cotação do biocombustível caiu em 
outros 10 Estados e no Distrito Federal e 
ficou estável no Amapá e em Mato 
Grosso. 

Nos postos pesquisados pela 
ANP em todo o País, o preço médio do 
etanol subiu 0,66%, a R$ 2,759, em 
comparação aos R$ 2,741 na semana 
anterior. Em relação aos últimos 30 dias  
a alta foi de 0,80%. 

Setor Público 

Deputados aprovaram no último 
dia 12, em sessão do Congresso, um 
crédito de R$ 410 milhões para as 
operações na Amazônia comandadas 

pelo vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão. No total, o projeto 
aprovado destina R$ 615,996 milhões 
para os Ministérios da Agricultura, 
Defesa e Justiça e Segurança Pública, 
além do Conselho da Amazônia. 
Senadores ainda precisam votar a 
medida. O relator, o senador Jader 
Barbalho (MDB-PA), manteve a 
proposta original enviada pelo Governo. 

O total das despesas do Governo 
Central nos cinco primeiros meses do 
ano foi de R$ 684,4 bilhões, incremento 
de 20,8% sobre o mesmo período de 
2019. De acordo com o Instituto Fiscal 
Independente (IFI), o resultado chegou a 
23,5% do PIB. 

Com isso, o déficit primário do 
Governo Central acumulou de janeiro a 
maio um valor de R$ 222,5 bilhões, 
contra um resultado negativo de R$ 17,5 
bilhões no mesmo período de 2019. Em 
maio, o saldo negativo chegou a 4,1% do 
PIB e, segundo as projeções, o resultado 
de 2020 deve ser -R$ 877,8 bilhões, 
12,7% do PIB, proporção recorde para a 
série do indicador. 

Em audiência pública na 
Comissão Mista Temporária da Reforma 
Tributária, o Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, informou que o Governo 
está aberto a debater a metodologia que 
levou à estimativa de alíquota de 12% na 
proposta de criação da Contribuição 
Social sobre Operações com Bens e 
Serviços (CBS) para substituir o PIS e a 
Cofins. Guedes criticou a estimativa de 
25% para o imposto único nas propostas 
mais amplas de reforma tributária, que  
tramitam no Congresso. “Achamos que o 
cálculo de 25% para substituir PIS, 
Cofins, ICMS, ISS e outros impostos é 
totalmente impróprio”. 

O presidente Jair Bolsonaro, 
sancionou com vetos a MP 925, que 
ajuda as companhias aéreas a enfrentar a 
queda de receitas provocada pela 
redução de voos durante a pandemia. O 
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texto publicado no DOU aumenta o 
prazo para o ressarcimento de passagens 
de voos cancelados entre 19 de março e 
31 de dezembro deste ano.  

O Ministério da Cidadania 
autorizou o pagamento do auxílio 
emergencial de R$ 600 por mês para 
mais 1,150 milhão pessoas. O número de 
beneficiários do programa chega a 66,2 
milhões. 

O Governo habilitou o cadastro 
de 805 mil pessoas que ainda não 
haviam recebido nenhuma parcela do 
auxílio emergencial. Outras 345 mil que 
chegaram a receber os dois primeiros 
pagamentos foram revalidadas pelo 
Ministério e passarão a receber as três 
parcelas seguintes. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
encerrou julho com superávit de US$ 8,1 
bilhões, resultante de exportação em 
US$ 19,6 bilhões e importações em 
US$11,5 bilhões. 

As exportações tiveram queda de 
2,9% no mês passado e estão 
concentradas na China e em alguns 
produtos, como reflexo do 
enfraquecimento da economia global. Os 
Estados Unidos, parceiros igualmente 
importantes do Brasil, prosseguem com 
a economia afetada pela pandemia e a 
Argentina está totalmente combalida. As 
importações, que já vinham registrando 
queda e encolheram 27% em junho, 
apresentaram novo tombo, de 35,2% em 
julho, influenciado pela baixa de 33,6% 
em bens da indústria de transformação.  

 As exportações brasileiras de 
carne bovina tiveram o melhor julho da 
história, sustentado pela demanda 
chinesa. Os embarques somaram 169,2 
mil toneladas e US$ 690,7 milhões, 
crescimento de 30,2% na comparação 
anual. 

A produção industrial do Reino 
Unido apresentou alta de 9,3% em junho 
ante maio, indicando que o setor 
continuou se recuperando dos efeitos da 
pandemia de coronavírus, segundo o 
Escritório Nacional de Estatísticas 
(ONS) do País. 

Brasil e Paraguai iniciam um 
projeto piloto de implantação do 
Certificado de Origem Digital (COD). O 
documento garante isenção das tarifas 
alfandegaria aos produtos transacionados 
entre países que têm acordo comercial. 
O projeto piloto de desburocratização 
por meio da digitalização faz parte do 
processo encabeçado pela Associação 
Latino-Americana de Integração 
(ALADI), formada por 13 países. Na 
sequência, será expandido para a 
Colômbia, mas ainda sem data 
estipulada. 

 As vendas no varejo da 
Alemanha caíram 1,6% em junho ante 
maio, segundo dados com ajustes 
sazonais divulgados pela agência de 
estatísticas do País, a Destatis. 
Na comparação anual, por outro lado, as 
vendas no varejo alemão tiveram 
expansão de 5,9% em junho. 

O PIB da Espanha sofreu 
contração de 18,5% no segundo 
trimestre de 2020 ante os três meses 
anteriores, a maior da história, em meio 
aos efeitos da pandemia do novo 
coronavírus, segundo dados preliminares 
divulgados pelo INE, instituto de 
estatísticas do País 

Relatório da Cepal estima que o 
valor das exportações regionais cairá 
23% e o das importações 25% em 2020, 
em decorrência dos efeitos da pandemia. 
Nos primeiros cinco meses do ano as 
exportações da América Latina e Caribe 
para os EUA caíram 22,2%, em valor, 
enquanto as vendas para a União 
Europeia diminuíram 14,3%. As 
exportações para países da própria 
região caíram 23,9%; para a Ásia, 
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apresentaram maior resiliência; para a 
China de janeiro a maio caíram 1,2%. 

Segundo a Organização Mundial 
do Comércio (OMC), a pandemia do 
coronavírus levará o comércio 
internacional a sofrer uma grande 
retração em 2020. A previsão é de perda 
de 13% neste ano. 

Em julho, o setor agropecuário 
registrou aumento de 17,3% nas 
exportações. Houve queda nas vendas de 
produtos dos outros setores: 1,5% na 
indústria extrativa e 12% em bens da 
indústria de transformação. 

A Goldman Sachs prevê para 
2020 uma retomada na China 
(crescimento de 3% e de 8,1% em 2021) 
e um cenário menos favorável para os 
EUA no curto prazo (recuo de 4,6% 
neste ano e avanço de 5,8% em 2021). 
Sobre o Brasil, projeta queda do PIB de 
7,7% e a recuperação parcial de apenas 
4% para 2021. 

A produção industrial da 
Alemanha cresceu 8,9% em junho ante 
maio, recuperando-se pelo segundo mês 
consecutivo à medida que restrições 
motivadas pela pandemia de coronavírus 
foram gradualmente suspensas, segundo 
dados com ajustes sazonais publicados 
pela Destatis, a agência de estatísticas do 
País. 

Junho foi o terceiro mês 
consecutivo em que a China ultrapassou 
o Brasil, como principal parceiro da 
Argentina. As exportações aos chineses 
cresceram 51,7% em relação ao mesmo 
mês do ano passado, quase a mesma 
proporção em que as vendas para o 
Brasil caíram (48,9%). As importações 
argentinas recuaram como um todo, mas 
a queda foi mais acentuada para as 
compras do Brasil (30,3%) do que para 
as importações da China (10,8%). 
Segundo a Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB), a tendência é 
o Brasil voltar a ter margem maior no 

segundo semestre, porque as vendas ao 
país vizinho são sobretudo de veículos e 
peças, enquanto a China comercializa 
bens de capital e bens de consumo de 
menor valor agregado. 

O Brasil está investigando a 
China por dumping nas importações de 
alumínio do país asiático. A Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério da 
Economia (Secex) abriu procedimento 
de averiguação para verificar se os 
laminados de alumínio estão sendo 
vendidos para o Brasil por um preço 
menor do que o praticado no mercado 
interno chinês, o que caracteriza 
dumping. 
 

 
 


