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CONJUNTURA ECONÔMICA 
PROJEÇÃO PARA 2021 

As projeções do Banco Central, 
da AEB e do Bradesco, indicam uma 
conjuntura econômica bastante 
favorável, com crescimento do PIB de 
+5,28% para 2021, conforme os dados 
abaixo: 

 PIB: 5,28% 

 Indústria (agosto): -0,7% (IBGE) 

 Inflação (IPCA): 7,05% 

 Mercado de Trabalho – Taxa 
Média de Desemprego: de 
13,80%. Caiu para 13,1% em 
julho, segundo o IPEA 

 Exportação: 28,7% 

 Importação: 33,6% 

A dívida pública continua 
crescendo e pelos dados acumulados até 
agosto de 2021 já chegava a 82,7%, 
comparado a 88,8% em 2020. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
registrou recuo de 0,15% em agosto, na 
comparação dessazonalizada com julho, 
segundo o Banco Central (BC). Em 
julho, o indicador teve alta de 0,23% 
(dado revisado de alta de 0,6%). 

No acumulado do ano até agosto, 
na comparação com o mesmo período de 
2020, o índice apresenta alta de 6,41%. 

Segundo levantamento da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), o 
volume de receitas do setor de turismo 
ainda se encontra 20,8% abaixo do 
registrado em fevereiro do ano passado. 
Mais da metade do prejuízo acumulado 

até agora ficou concentrado nos Estados 
de São Paulo (R$ 179,0 bilhões) e Rio 
de Janeiro (R$ 52,3 bilhões).  

O prejuízo do turismo no mês de 
agosto totalizou R$ 15,3 bilhões, o mais 
brando desde o início da pandemia, o 
que mostra uma redução da capacidade 
ociosa do setor. As atividades turísticas 
operaram em agosto com 
aproximadamente 69% da sua 
capacidade mensal de geração de 
receitas. 

As atividades turísticas somam 
um prejuízo de R$ 428,4 bilhões desde 
março de 2020, no agravamento da 
pandemia do novo coronavírus no País, 
até agosto deste ano. 

A CNC aumentou sua projeção 
de crescimento para as atividades 
turísticas em 2021, de uma alta de 19,1% 
para 19,8% no volume prestado de 
serviços turísticos. O segmento teve um 
tombo de 36,6% em 2020, afetado pela 
crise sanitária. 

O Índice Mensal de Atividade do 
Turismo de São Paulo (IMAT-SP) 
atingiu 61,5 pontos, aumento de 1,6% 
em relação a julho e alta de 59,9% ante 
igual período no ano passado. O dado foi 
impulsionado pelo crescimento das 
viagens de negócios e se refere à Capital. 
Esta é a quarta alta consecutiva do setor, 
na margem. Os dados são da 
Fecomércio-SP. 

Segundo o levantamento, a taxa 
de ocupação dos hotéis se aproxima dos 
50% na cidade de São Paulo. No 
entanto, apesar da retomada, o 
desempenho ficou 19% abaixo da média 
do primeiro bimestre do ano passado. 

Ministério do Turismo anuncia 
volta dos cruzeiros marítimos ao Brasil. 
Uma portaria com a liberação deve ser 
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publicada nos próximos dias permitindo 
que os navios voltem a navegar no País 
entre 5 de novembro deste ano e abril de 
2022. A retomada dos cruzeiros deverá 
gerar cerca de 35 mil empregos e injetar 
R$ 2,5 bilhões na economia nacional. 
Apenas em Santos, a expectativa é de 
que o Terminal de Passageiros operado 
pelo Concais alcance 237 mil 
embarques.  

A lista oficial de medidas 
determinadas pela Anvisa ainda não foi 
divulgada, a principal delas deve ser o 
embarque escalonado, dividido por 
horários, para evitar aglomeração nos 
terminais. Na temporada 2021/2022 
também será necessário apresentar um 
teste PCR negativo. 

No dia 4 de novembro, o navio 
MSC Preziosa atraca no Porto do Rio 
com quatro mil passageiros, marcando o 
início da temporada de cruzeiros na 
cidade, após 20 meses sem grandes 
embarcações com turistas em águas 
brasileiras. Está prevista a passagem de 
36 navios pelo Pier Mauá, quatro a mais 
que o registrado antes da covid-19, com 
92 atracações. Durante a estação, 107 
mil passageiros devem embarcar e 
desembarcar na cidade.  

Segundo a Associação 
Internacional de Transportes Aéreos 
(Iata, na sigla em inglês), o prejuízo 
líquido das companhias aéreas deve 
atingir US$ 51,8 bilhões em 2021, em 
abril, a entidade projetava perdas de 
US$47,7 bilhões para o período. A 
associação revisou o prejuízo de 2020, 
de US$ 126,4 bilhões para US$ 137,7 
bilhões. 

Para 2022, as perdas devem se 
reduzir para US$ 11,6 bilhões. A 
magnitude da crise da covid-19 para o 
setor de aviação é enorme. No período 
de 2020 a 2022, as perdas totais podem 
chegar a US$ 200 bilhões.  

Em 2021, a demanda (medida em 
RPK) deve ficar em 40% dos níveis de 
2019, aumentando para 61% em 2022. O 
número total de passageiros deve chegar 
a 2,3 bilhões neste ano, passando para 
3,4 bilhões em 2022, mas abaixo dos 4,5 
bilhões de viajantes de 2019. 

Espera-se que a demanda por 
carga aérea continue crescendo em 2021, 
fechando o ano 7,9% acima dos níveis 
de 2019. Em 2022, a expectativa é que o 
segmento registre demanda 13,2% 
superior ao período pré-covid. 

Os gargalos que bloqueiam as 
cadeias de suprimentos globais colocam 
em risco a temporada de fim de ano. Na 
Europa, varejistas como a rede de roupas 
H&M não conseguem atender à 
demanda por causa de atrasos nas 
entregas. Nos Estados Unidos, a Nike 
cortou a previsão de vendas depois que a 
covid-19 fechou fábricas no Vietnã, 
eliminando meses de produção. Surtos 
de covid-19 fecharam terminais 
portuários e ainda não há contêineres de 
carga suficientes. Com isso, os preços 
multiplicaram por 10 em relação ao ano 
anterior. 

A CCR passa a operar 17 
aeroportos no País e reforça seu 
protagonismo nesse mercado. O contrato 
da Pampulha prevê concessão e 30 anos 
para ampliação, manutenção e 
exploração do terminal aeroportuário em 
Belo Horizonte. O critério foi o maior 
valor de outorga fixa, com valor mínimo 
de R$ 9,84 milhões, e houve disputa 
acirrada com o Consórcio ASA, formado 
pela Infracea e pela Expresso Industrial. 
Os investimentos previstos pelo 
Gminoverno de Minas Gerais são 
estimados em R$ 151 milhões. 

O Brasil conquistou o sétimo 
lugar, entre 198 economias, no GovTech 
Maturity Index 2020, índice do Banco 
Mundial que mede a maturidade do 
Governo digital. Com isso, ocupa a 
liderança no continente americano, à 
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frente de Estados Unidos e Canadá. Foi 
superado por Coreia do Sul, Estônia, 
França, Dinamarca, Áustria e Reino 
Unido. Segundo o Ministério da 
Economia, “A conquista deve-se em 
grande parte ao avanço da plataforma 
GOV.BR, que já dispõe de mais de 115 
milhões de usuários, ou seja, mais da 
metade da população brasileira”. 

PIB e Investimentos 

O Relatório de Mercado Focus 
mostrou manutenção na previsão para a 
mediana para Produto Interno Bruto 
(PIB) de 2021 em 5,04%, mesma 
estimativa de quatro semanas atrás. Para 
2022, a previsão de expansão do PIB 
passou de 1,57% para 1,54%. Quatro 
semanas atrás, estava em 1,72%. 

Para 2023, a projeção de 
crescimento permaneceu em 2,20%, de 
2,30% há um mês. Já para 2024, a 
estimativa baixou de 2,50% para 2,46%, 
ante 2,50% de quatro semanas atrás. 

O FMI reduz de 6,0% para 5,9% 
a previsão de alta do crescimento global 
neste ano, mantendo a estimativa de 
expansão de 4,9% em 2022. Ainda 
segundo o FMI, as estimativas de 
crescimento do PIB brasileiro recuaram 
de 5,3% para 5,2% este ano e de 1,9% 
para 1,5% no próximo. 

O Bradesco revisou a estimativa 
de crescimento do PIB do Brasil em 
2022 de 1,8% para 1,6%, diante de sinais 
recentes que sugerem menor expansão 
global. A projeção para a alta do PIB 
mundial no ano que vem passou de 4,5% 
para 4,3%. Para 2021, contudo, as 
previsões do banco se mantiveram 
inalteradas: para Brasil, em 5,2%, e 
mundo, 6,1%. 

A Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF), avançou 2,2% em julho, 
na comparação a junho, com ajuste 
sazonal, segundo o indicador divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). 

Na comparação a julho do ano 
passado, o Indicador mostrou alta de 
27,7%. Desta forma, passa a registrar 
crescimento de 16% no acumulado de 12 
meses. 

Indústria 

A CNI mapeou, pelo 15º mês 
consecutivo, a confiança do empresário 
no próprio negócio e na economia 
brasileira. O ICEI variou de 58 pontos 
para 57,8 pontos entre setembro e 
outubro, indicando otimismo mais 
moderado que o observado entre junho e 
agosto de 2021, quando o superou 60 
pontos. O índice varia de 0 a 100 e, este 
mês, está novamente situado acima da 
linha divisória dos 50 pontos, que separa 
a confiança da falta de confiança. 

As vendas de veículos 
automotores caíram 10,2% em setembro, 
alcançando 155,1 mil unidades ante 
172,8 mil licenciadas em agosto. Na 
comparação com setembro do ano 
passado, quando os licenciamentos 
totalizaram 207,7 mil unidades, a queda 
foi de 25,3%. Já no acumulado do ano 
houve elevação de 14,8%, com o total de 
1.577,5 mil unidades contra as 1.374,4 
mil vendidas no mesmo período de 
2020. Os dados foram divulgados, pela 
Associação Nacional dos Fabricantes de 
Autoveículos (Anfavea).  

O balanço mostra, ainda, que a 
produção apresentou crescimento de 
5,6%, ao passar de 164 mil unidades em 
agosto para 173,3 mil em setembro. 
Entre janeiro e setembro deste ano, a 
produção registrou aumento com 1.649,3 
mil veículos fabricados, o que representa 
24% a mais do que no mesmo período de 
2020 (1.330,1 mil). Já na comparação 
com setembro do ano passado, quando 
foram produzidos 220,2 mil 
autoveículos, houve queda de 21,3%. 

Segundo os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), o recuo de 0,7% na 
produção industrial em agosto ante julho 
foi resultado de uma redução de ritmo 
em 15 dos 26 ramos pesquisados. 

As principais influências 
negativas foram fabricação de outros 
produtos químicos (-6,4%), fabricação 
de coque, produtos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (-2,6%), fabricação 
de veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-3,1%) e fabricação 
de produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-9,3%) 

Na direção oposta, entre as onze 
atividades com expansão, os destaques 
foram produtos alimentícios (2,1%), 
bebidas (7,6%) e indústrias extrativas 
(1,3%), embora também tenham 
ocorrido crescimentos relevantes em 
metalurgia (1,1%), produtos de madeira 
(3,0%) e produtos têxteis (2,1%).  

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) do FGV IBRE teve 
um recuo de 2,5 pontos em setembro, 
para 99,9 pontos, interrompendo a 
sequência de altas iniciada em abril de 
2021. Em médias móveis trimestrais o 
indicador manteve tendência de alta ao 
subir 0,4 ponto. 

 A Embraer anunciou que fechou 
um novo contrato com a NetJets para a 
venda de até 100 aeronaves adicionais, 
totalizando mais de US$ 1,2 bilhão. O 
acordo prevê que a NetJets começará a 
receber o modelo Phenom 300E da nova 
encomenda no segundo trimestre de 
2023, para operação nos Estados Unidos 
e Europa. 

 Também divulgou carta de 
intenções com Avantto, empresa de 
compartilhamento de aeronaves, para 
parceria que inclui pedido de 100 
eVTOL da subsidiaria Eve, com entrega 
prevista para 2026. Além das aeronaves 
elétricas de decolagem e pouso vertical 
da Eve, o acordo envolve colaboração 
para desenvolver uma nova operação do 

veículo aéreo no Brasil e América 
Latina. "Esses esforços focarão nos 
aspectos críticos da experiência do 
passageiro, a fim de criar um projeto que 
atenda a todos os usuários, incluindo 
uma forma para maximizar a 
acessibilidade e a inclusão nas operações 
de embarque de eVTOL", diz em 
comunicado. 

 Ainda comprometida pela falta 
de peças que paralisa linhas de 
montagem, a produção de veículos 
apresentou recuo de 21,3% em setembro 
frente ao mesmo mês do ano passado. 
No total, 173,3 mil unidades foram 
montadas, entre carros de passeio, 
utilitários leves, caminhões e ônibus, um 
resultado 5,6% superior ao número de 
agosto. 

No acumulado do ano, a 
produção ainda mostra resultado 
positivo, com crescimento de 24% em 
relação aos nove primeiros meses de 
2020. De janeiro a setembro, a indústria 
automotiva produziu 1,649 milhões de 
veículos.  

As mineradoras que operam no 
País vão investir US$ 41 bilhões no 
período de 2021 a 2025, dos quais 47% 
já estão em fase de execução (US$ 19,4 
bilhões), segundo o Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram). Em julho, o 
Intituto havia divulgado uma previsão 
menor de investimentos, de US$ 38 
bilhões. 

De acordo com o Ibram, os 
investimentos previstos dividem-se entre 
minério de ferro (US$ 13 bilhões); 
bauxita e fertilizantes (US$ 6,4 3 bilhões 
cada); cobre (US$ 1,7 bilhão) e ouro 
(US$ 1,4 bilhão). Do montante total 
previsto, Minas Gerais ficará com a 
maior fatia: US$ 10,2 bilhões (25%). Na 
sequência aparecem os Estados da Bahia 
e do Pará, que receberão, cada um, cerca 
de US$ 7,3 bilhões em investimentos. 

Comércio  
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Em volume na passagem de julho 
para agosto deste ano, o setor de serviços 
teve um incremento de 0,5%. Foi a 
quinta alta consecutiva do indicador, que 
atingiu o maior nível desde novembro de 
2015, segundo a Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE. 
O setor acumula alta de 6,5% em cinco 
meses e encontra-se 4,6% acima do 
patamar de fevereiro de 2020. 

O volume de serviços também se 
expandiu na comparação com agosto do 
ano passado (16,7%), no acumulado do 
ano (11,5%) e no acumulado de 12 
meses (5,1%). 

O volume de vendas do comércio 
varejista brasileiro apresentou, em 
agosto, recuo de 3,1% segundo a 
Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), 
divulgada, pelo IBGE. O resultado 
representou a maior queda das vendas 
para meses de agosto desde 2000, início 
da série histórica da PMC, e frustrou as 
expectativas da CNC que apontava 
avanço mensal de 0,5%. 

Na comparação com agosto de 
2020, as vendas acusaram o maior recuo 
interanual de 2021, 4,1%, o que também 
representa a maior queda para meses de 
agosto desde 2016, 5,5%. Além disso, 
sete dos dez segmentos acompanhados 
pelo IBGE apuraram retrações mensais 
destacando-se as perdas de volume de 
vendas registradas nos ramos de artigos 
de uso pessoal e doméstico (-16,0%), 
equipamentos e materiais para escritório, 
de informática e comunicação (-4,7%) e 
combustíveis e lubrificantes (-2,4%). 

Segundo estudo da CNC, as 
vendas do comércio no próximo Dia das 
Crianças deverão registrar o melhor 
desempenho em seis anos. As projeções 
apontam para um faturamento de R$7,43 
bilhões neste ano. Se confirmado, será o 
maior valor desde 2015, quando as 
vendas somaram R$ 7,52 bilhões. 

A projeção aponta para um salto 
de 14% em relação às vendas do Dia das 
Crianças de 2020. No ano em que a 
pandemia de covid-19 se abateu sobre a 
economia, as vendas foram de R$ 6,52 
bilhões, o menor faturamento desde 
2009, quando o valor apurado foi de 
R$6,18 bilhões. 

A maturidade adquirida no 
último ano pelo comércio eletrônico 
nacional se reflete em uma maior 
confiabilidade dos usuários quando 
falamos em compras online. Enquanto a 
aderência aos e-commerces, no ano 
passado, se dava por conta das medidas 
de isolamento social, este ano é possível 
afirmar que os motivos são mais 
espontâneos.  

Este ano, 56,98% dos 
consumidores desejam comprar em sites 
e lojas virtuais, enquanto 14,81% 
pretendem comprar através dos 
aplicativos. No total, quase 72% dos 
consumidores esperam aderir a Black 
Friday por meio de canais digitais. As 
lojas físicas aparecem com 27,35% da 
preferência, cerca de 6% a mais do que 
no ano passado, em que parte delas 
estavam fechadas por conta de decretos 
governamentais. 

O volume de vendas do setor de 
hiper e supermercados recuou 0,9% na 
passagem de julho para agosto, feitos os 
ajustes sazonais. O setor já teve queda de 
0,5% em junho e registrado estabilidade 
em julho, sempre na comparação ao mês 
imediatamente anterior. 

Agosto foi um mês de pressão de 
preços dos alimentos, que ficaram 1,63% 
mais caros nos domicílios, com destaque 
para produtos como batata-inglesa 
(19,91%), café moído (7,51%), frango 
em pedaços (4,47%), frutas (3,90%) e 
carnes (0,63%). 

A alta da inflação e a baixa 
confiança do consumidor foram listados 
pelo Goldman Sachs entre os elementos 
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que podem limitar o crescimento do 
varejo no segundo semestre de 2021. O 
aumento de taxas de juros, as condições 
de financiamento mais restritivas e a 
incerteza política no País também foram 
elencados em relatório divulgado, pelo 
banco. 

Agricultura  

As exportações brasileiras de 
café totalizaram 3,111 milhões de sacas 
de 60 quilos em setembro, 26,5% a 
menos que setembro de 2020. Já a 
receita com os embarques teve pequena 
alta, de 0,5%, chegando a US$ 518,2 
milhões. Os entraves logísticos, que já 
haviam afetado os embarques nos meses 
anteriores, continuaram a pesar. 

De acordo com o Centro 
Brasileiro dos Exportadores de Rochas 
Ornamentais (Centrorochas), o setor 
capixaba vai deixar de exportar US$ 100 
milhões entre junho e dezembro deste 
ano. A projeção para o setor cafeeiro é 
de US$ 100 milhões em prejuízo, 
segundo o Centro de Café de Vitória 
(CCCV). Somente com esses dois 
setores, portanto, as exportações 
capixabas podem sofrer um baque 
superior a R$ 1 bilhão, considerando a 
cotação do dólar na casa de R$ 5,51. 

A escassez global de contêineres 
teve um impacto de pelo menos US$ 1 
bilhão sobre a receita das exportações do 
agronegócio brasileiro neste ano. De 
janeiro a agosto, o setor exportou 
US$83,6 bilhões. No caso das 
exportações de aves, ovos e suínos, o 
impacto (de janeiro a julho) foi estimado 
em US$ 436,9 milhões. O setor de café 
já indicou que sua receita foi prejudicada 
em US$ 500 milhões, no período de 
maio a agosto.  

O levantamento não contemplou 
dados dos grandes exportadores de carne 
bovina e de papel e celulose.  

O Índice de Commodities do 
Banco Central (IC-Br) subiu 2,33% em 

setembro ante agosto, segundo o Banco 
Central (BC). O indicador passou de 
352,27 pontos para 360,47 pontos. 

A alta do IC-Br na margem em 
agosto foi liderada pelo segmento de 
Energia, que registrou alta de 13,51%. O 
segmento de Metal teve elevação de 
0,71%, enquanto o de Agropecuária teve 
recuo de 0,54%. 

A produção brasileira de grãos na 
safra 2021/22, em fase inicial de plantio, 
deve alcançar recorde de 288,61 milhões 
de toneladas, o que corresponde a um 
aumento de 14,2% em comparação com 
a safra anterior 2020/21 (252,7 milhões 
de t), ou 35,87 milhões de toneladas a 
mais. As informações estão no 1º 
Levantamento da Safra Grãos 2021/22 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). 

Para a nova safra 2021/22, a 
estimativa da área a ser cultivada no País 
é de 71,5 milhões de hectares, uma 
previsão de crescimento de 3,6% em 
relação ao registrado em 2020/21. 
Segundo a Conab, esse crescimento é 
impulsionado principalmente pelas 
culturas de soja e milho 2ª safra. 

Mercado de Trabalho 

A greve dos funcionários nos 
portos de Santarém e Vila do Conde, 
administrados pela Companhia Docas do 
Pará, foi suspensa, após negociação da 
categoria com o presidente da CDP. No 
dia 13/10, as atividades foram 
paralisadas em protesto por melhorias 
salariais. A CDP declarou que é sensível 
às reivindicações e está em busca de 
soluções definitivas. 

O Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp) caiu 3,1 pontos na 
passagem de agosto para setembro, para 
87,0 pontos, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). É o menor nível 
do índice desde maio passado, quando 
ficou em 87,0 pontos. Em médias 
móveis trimestrais, o IAEmp recuou 0,2 
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ponto, na primeira queda após quatro 
altas seguidas nessa base de comparação. 

Em setembro, seis dos sete 
componentes do IAEmp contribuíram 
para a queda. Segundo a FGV, o 
destaque foi o indicador que mede o 
emprego previsto para os próximos 
meses dos consumidores, cuja queda de 
12,7 pontos em setembro ante agosto 
contribuiu com 1,5 ponto para a redução 
do indicador agregado. 

A Nissan anunciou a abertura de 
um segundo turno de trabalho a partir de 
fevereiro na fábrica de Resende (RJ) e a 
contratação de 578 funcionários.  

O novo turno, segundo a 
empresa, vai reforçar a produção para 
atender a demanda pelo Novo Kicks, 
lançado em março e que também é 
exportado. A montadora decidiu pela 
ampliação de produção, mesmo ainda 
enfrentando problemas de escassez de 
componentes, principalmente de 
semicondutores. 

Sistema Financeiro 

A carteira total de crédito do 
sistema financeiro deve se manter em 
um ritmo de expansão elevado e crescer 
12,3% em 2021, segundo aponta a 
Pesquisa Febraban de Economia 
Bancária e Expectativas. A projeção é 
superior à registrada na última edição do 
levantamento (11,3%), feita em agosto, e 
está em linha com a nova estimativa 
feita pelo Banco Central, que é de 
expansão de 12,6%. Para 2022, no 
entanto, a projeção caiu de 7,8% para 
7,4%. 

O percentual de famílias que 
relataram ter dívidas a vencer alcançou 
74% em setembro, alta de 1,1 ponto 
percentual em relação a agosto, e de 6,8 
pontos ante setembro de 2020, o maior 
incremento anual da série histórica. De 
acordo com a Peic (Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência dos 
Consumidores), realizada mensalmente 

pela CNC desde 2010, o endividamento 
das famílias com até 10 salários-
mínimos de renda mensal é ainda mais 
expressivo, chegando a 75,3%. 

O estoque de crédito às famílias 
chegou a R$ 1,4 bilhão em setembro, 
aumento de 11% no ano, com o avanço 
nas concessões. A expansão acontece na 
maioria das modalidades, com destaque 
a duas que são associadas ao curto prazo, 
o cheque especial e o cartão de crédito, 
principalmente parcelado e rotativo. 

De acordo com o Banco Central, 
o endividamento das famílias brasileiras 
bateu recorde, com o valor total das 
dívidas chegando a 59,9% da renda 
média anual. O resultado de junho é o 
maior patamar desde o início da série 
histórica do BC, em 2005. Mesmo sem 
considerar os financiamentos 
imobiliários, o endividamento é recorde: 
37%. Até julho do ano passado, este 
patamar nunca tinha superado 30%. 

A autoridade monetária elevou de 
11,1% para 12,6% sua projeção para a 
alta do estoque de empréstimos em 
2021, segundo Relatório Trimestral de 
Inflação (RTI). A revisão foi puxada 
pelo desempenho dos empréstimos às 
famílias (pessoa física). Para 2022, o BC 
trouxe sua primeira estimativa, com alta 
de 8,5% no saldo de empréstimos e 
financiamentos. 

Os economistas do mercado 
financeiro mantiveram suas projeções 
para a Selic (a taxa básica da economia) 
no fim de 2021, em 8,25%, segundo o 
Relatório de Mercado Focus. Há um 
mês, estava em 8,00%. Já a estimativa 
para o fim de 2022 subiu de 8,50% para 
8,75%, ante 8,00% de um mês antes. 

O BNDES confirmou que vai 
captar US$ 500 milhões com o Novo 
Banco de Desenvolvimento (NDB, na 
sigla em inglês), organismo multilateral 
criado por Brasil, Rússia, Índia, China e 
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África do Sul, no âmbito do grupo 
político chamado de Brics. 

Segundo o BNDES, a captação 
será destinada para o financiamento de 
projetos nos setores de mobilidade 
urbana sustentável, resíduos sólidos, 
energias renováveis, equipamentos 
eficientes, cidades sustentáveis, 
mudança do clima, florestas nativas e 
gestão e serviços destinados à redução 
de emissão de gases de efeito estufa, 
todos associados às mudanças do clima. 

O financiamento do NDB ao 
BNDES terá prazo total de 11 anos e seis 
meses. O banco brasileiro poderá usar os 
recursos para emprestar ao longo de 
quatro anos. 

Segundo análise da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o financiamento 
climático dos países ricos aos em 
desenvolvimento chegou a US$ 79,6 
bilhões em 2019, incremento de 2% em 
relação a 2018. 

Faltam US$ 20 bilhões para 
cumprir a promessa, feita em 2009, de 
recursos climáticos de US$ 100 bilhões 
anuais em 2020. 

Os saques na poupança 
superaram os depósitos pelo segundo 
mês consecutivo, com uma retirada 
líquida de R$ 7,719 bilhões em 
setembro, segundo o Banco Central. 
Esse foi o maior saque líquido para 
meses de setembro na série histórica, 
iniciada em 1995. 

No mês, os aportes na caderneta 
somaram R$ 282,876 bilhões, enquanto 
os saques totalizaram R$ 290,596 
bilhões. Este movimento gerou a retirada 
líquida total de R$ 7,719 bilhões no mês. 
Considerando o rendimento de R$ 3,084 
bilhões da caderneta em agosto, o saldo 
total das contas caiu para R$ 1,031 
trilhão. 

Inflação  

O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10), calculado pelo Instituto de 
Economia da FGV, apresentou queda de 
0,31% em outubro. No mês anterior, o 
índice havia registrado recuo de 0,37%. 
Com esse resultado, o índice acumula 
alta de 16,08% no ano e de 22,53% em 
12 meses. 

As altas nos preços da passagem 
aérea (28,66%), energia elétrica (5,41%) 
e gasolina (2,49%) pesaram na inflação 
ao consumidor dentro do IGP-10. 

O Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
registrou deflação de 0,55% em 
setembro, após a variação negativa de 
0,14% em agosto, segundo a FGV. Com 
este resultado, o índice acumula alta de 
15,12% no ano e de 23,43% em 12 
meses.  

A inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) fechou setembro com 
alta de 1,16%, ante um avanço de 0,87% 
em agosto, segundo o IBGE. A taxa 
acumulada pelo índice no ano ficou em 
6,90%. Em 12 meses, o resultado foi de 
10,25%. 

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) teve elevação de 
1,20% em setembro, após um avanço de 
0,88% em agosto, segundo dados 
divulgados pelo IBGE. 

Como resultado, o índice 
acumulou uma elevação de 7,21% no 
ano. A taxa em 12 meses ficou em 
10,78%. Com comportamento 
semelhante, o IPCA alcançou 10,25% 
em 12 meses. 

O gás de cozinha já custa mais 
caro para o consumidor, segundo 
levantamento da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) referente à semana de 3 a 9 de 
outubro, após o aumento de preço pela 
Petrobras.  
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Segundo a ANP, o botijão de 13 
quilos de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) chega a custar R$ 135 e a média 
geral do preço passou de R$ 98,47 para 
R$ 98,67. O preço mais elevado (R$135) 
é encontrado no município de Sinop/MT 
e o mais baixo (R$ 74,00) em 
Saquarema/RJ. 

O Relatório de Mercado Focus, 
divulgado pelo Banco Central, mostrou 
que a mediana das projeções do IGP-M 
de 2021 passou de alta de 17,67% para 
17,60%. Há um mês, estava em 19,22%. 
No caso de 2022, o IGP-M projetado 
permaneceu em alta de 5,00%, ante 
4,99% um mês antes. 

Os economistas do mercado 
financeiro alteraram a previsão para o 
IPCA em outubro de 2021, de alta de 
0,55% para 0,56%, conforme o Relatório 
de Mercado Focus.  

Para novembro, a projeção foi 
mantida em alta de 0,40%. O relatório 
ainda trouxe pela primeira vez a mediana 
para o IPCA de dezembro, que continua 
mantida em 0,60%. 

Setor Público 

A Anvisa apresentou às 
associações e empresas que operam os 
cruzeiros marítimos no Brasil os 
critérios técnicos para a elaboração da 
proposta de retomada das atividades. 
Solicitou às prefeituras das cidades que 
receberão os cruzeiros o envio nas 
próximas semanas de seus protocolos 
sanitários que garantam a segurança de 
passageiros e turistas contra a covid-19. 
A Portaria conjunta 658/2021, da Casa 
Civil, Justiça e Segurança Pública, 
Saúde e Infraestrutura, estabelece que os 
passageiros devem estar totalmente 
imunizados e que as viagens ficam 
condicionadas à edição prévia de 
Portaria pelo Ministério da Saúde sobre 
o cenário epidemiológico e as situações 
nas embarcações. 

O presidente da Câmara, Arthur 
Lira, deve colocar a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) dos precatórios 
para caminhar na Casa, na frente da 
reforma administrativa. 

A avaliação é de que as duas 
propostas são prioritárias para Arthur 
Lira, mas o ambiente para a votação da 
PEC dos precatórios, percebido como 
mais favorável do que o encontrado para 
a aprovação da reforma administrativa, 
definiu a prioridade na agenda. 

Os Governos estaduais 
aceleraram o ritmo do investimento no 
segundo quadrimestre, ampliando de 
modo significativo o volume aplicado 
em obras neste ano. De janeiro a agosto, 
o total investido pelos 26 Estados e Pelo 
Distrito Federal (DF) somou R$ 18,6 
bilhões, com aumento nominal de 28,8% 
em relação a igual meses do ano 
passado. É uma alta próxima à 
arrecadação própria desses Governos, 
que cresceu 25% nesse período, nos dois 
casos sem descontar a inflação. 

A Portaria 657, assinada pelos 
Ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, 
da Justiça e Segurança Pública, no dia 
2/10, no Diário Oficial, que libera a 
realização de cruzeiros marítimos 
somente em território brasileiro, a partir 
de 1º de novembro. 

Fica autorizado, a partir de 1º de 
novembro de 2021, o transporte 
aquaviário de passageiros, brasileiros ou 
estrangeiros, exclusivamente nas águas 
jurisdicionais brasileiras, segundo a 
portaria, que também publica normas 
para o transporte aéreo (brasileiros e 
estrangeiros regressando do Exterior 
ainda precisam do PCR negativo para 
covid-19) e terrestre. 

A portaria precisa ser 
complementada de ações dos Governos 
municipais e estaduais e da Anvisa. Os 
cruzeiros para Argentina e Uruguai não 
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fazem parte dessa portaria e ainda não 
estão autorizados. 

Estudo realizado pela CNT, que 
avalia as arrecadações das últimas duas 
décadas no setor e verifica onde os 
recursos foram empregados, a partir de 
dados oficiais colhidos no sistema Siga 
Brasil e de bases de dados internacionais 
do Banco Mundial, aponta que, entre 
janeiro de 2001 e junho de 2021, 
considerado o valor total de contas pagas 
pelo Governo com recursos obtidos com 
concessões e permissões, chega-se a um 
desembolso total de R$ 233,57 bilhões, 
mas desse total apenas 1,8% (R$ 4,10 
bilhões) foram destinados para o setor. 
 O levantamento revela que a maior 
parte (69,5%, o equivalente a mais de R$ 
162 bilhões) foi sacada para pagar 
dívidas públicas do Governo federal e 
demais encargos, como indenizações e 
restituições, e 12,7% (R$ 29,6 bilhões) 
para quitar contas de aposentadorias. 

A Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
e o Departamento de Estado dos Estados 
Unidos anunciaram o lançamento de um 
projeto para ajudar a fortalecer proteções 
contra riscos de corrupção no setor de 
infraestrutura. A intenção é reforçar a 
capacidade de economias em 
desenvolvimento e emergentes de 
implementar sistemas anticorrupção, 
segundo comunicado da entidade. 

A equipe econômica calcula que 
o Governo federal precisará quebrar a 
regra de ouro nos próximos anos em 
valores que chegam a quase R$ 204 
bilhões em 2024. Dessa forma, o 
Executivo dependerá de aprovação do 
Congresso Nacional para realizar 
empréstimos no mercado financeiro e 
manter a máquina pública funcionando. 

Setor Externo  

O saldo da balança comercial 
registrado entre janeiro e setembro deste 
ano, de superávit de US$ 56,433 bilhões, 

já representa o maior valor da história 
não só para o período como também 
para todos os anos fechados. O valor é 
38,3% maior do que o mesmo período 
do ano passado. 

Em setembro, as exportações 
brasileiras e a corrente de comércio 
(soma das exportações e importações) 
bateram recorde para o mês de setembro, 
segundo dados divulgados pela 
Secretaria de Comércio Exterior, do 
Ministério da Economia. 

No mês passado, as exportações 
somaram US$ 24,284 bilhões (aumento 
de 33,3% com relação ao ano anterior) e 
a corrente de comércio avançou 41,1% 
em comparação com 2020, alcançando 
44,2 bilhões de dólares. 

O balanço destacou ainda o 
superávit US$ 4,322 bilhões da balança 
no último mês e apontou um crescimento 
15% menor do que o registrado em 
setembro de 2020, quando alcançou US$ 
5,083 bilhões. 

De janeiro a setembro deste ano, 
as commodities bateram a marca 
histórica de 69,7% do valor total 
exportado. Em iguais meses de 2020, 
foram 67,5%, segundo dados do boletim 
do Icomex levantados pelo Ibre/FGV.  

Apagão de contêineres no Brasil 
só vai ter fim no segundo semestre de 
2022. Especialistas do setor portuário e 
representantes de empresas de 
contêineres avaliam que a situação 
tenderá a apresentar alguma melhora só 
no início do ano que vem, mas que só 
vai normalizar, efetivamente, no 
segundo semestre de 2022. O 
estrangulamento deve-se, basicamente, 
aos efeitos da pandemia em todo o 
mundo, retraindo operações logísticas 
com a paralisação ou redução de quase 
todas as atividades. Agora, com a 
retomada econômica em boa parte dos 
países, os contêineres se tornaram um 
dos itens mais disputados, e o Brasil está 
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longe de ser um grande usuário, quando 
comparado com gigantes asiáticos e os 
Estados Unidos. 

Para os transportadores 
marítimos de longo curso, a queda da 
produção e do comércio exterior no 
início de 2020, em função do surgimento 
da pandemia, gerou um gap nos estoques 
mundiais, por conta de uma demanda 
acima do normal para recompô-los logo 
após o primeiro semestre do ano 
passado. Outros fatores contribuíram 
para sobrecarregar as cadeias logísticas 
desde então: mudanças nos padrões de 
consumo a partir do home office e 
lockdowns; ajudas governamentais em 
diversos países impulsionando o 
consumo das famílias; além do aumento 
sazonal do movimento de final de ano. 

O índice de preços ao 
consumidor (CPI, na sigla em inglês) 
dos Estados Unidos registrou alta de 
0,4% em setembro em relação a agosto e 
avançou 5,4% em base anual. 

Segundo a OMC, mesmo em 
meio a tensões na cadeia de suprimento 
mundial por conta da pandemia, o 
comércio mundial de mercadorias deverá 
crescer 10,8% em volume, em vez dos 
8% estimados em março. Para o ano que 
vem, a expectativa é de expansão de 
4,7% (comparado a 4% estimado antes). 
A OMC aponta problemas do lado da 
oferta, como a escassez de 
semicondutores e o atraso acumulado 
nos portos, que pode ter efeito negativo 
nas exportações e importações de certos 
setores, mas sem incidência maior sobre 
os resultados globais. 

Depois de sofrer perdas 
acentuadas nas últimas semanas, em 
meio a crescentes preocupações com a 
liquidez, o setor imobiliário da China 
pode começar a se recuperar no início de 
outubro, prevê o Citi. O resultado fraco 
das vendas contratadas do setor em 
setembro provavelmente evitará 
qualquer aperto adicional da política 

monetária, o que deve melhorar 
substancialmente o sentimento do 
investidor, avalia o banco. Para o Citi, 
embora o banco central do País tenha 
mencionado nas últimas semanas a 
importância de salvaguardar o 
desenvolvimento saudável do mercado 
imobiliário, os investidores precisarão 
esperar pela reunião do Politburo, em 
novembro, antes de julgar se a 
recuperação pode se manter. 

Com as novas regras de inspeção 
de alimentos importados de origem 
animal, em vigor desde 18/08, equipes 
da Vigiagro/MAPA passaram a fazer a 
fiscalização documental e a reinspeção 
das cargas nas áreas de fronteira. Antes 
os procedimentos de reinspeção eram 
feitos pelo SIF (Serviço de Inspeção 
Federal) já nas fábricas. Empresários 
alegam que a medida deve atrasar o 
abastecimento de mercadorias no Brasil 
e pressionar os preços. A importação de 
produtos mais perecíveis, como 
pescados congelado, é a principal 
preocupação. 

Brasil e Argentina fecham acordo 
para reduzir tarifa externa comum do 
Mercosul em 10%. Os dois países vão 
trabalhar para aprovar uma decisão no 
Mercosul de reduzir de 14% (em média) 
para 10% da “maior parte do universo” 
da Tarifa Externa Comum (TEC) 
cobrada na importação de produtos de 
fora do bloco. O acordo não informa 
para que produtos a TEC será reduzida 
nem o alcance do corte. 

A Maersk anunciou que vários 
porta-contêineres gigantes repletos de 
mercadorias para o Natal tiveram de ser 
desviados do porto britânico de 
Felixstowe para outros portos europeus, 
devido ao congestionamento em seus 
terminais. O porto inglês, que 
movimenta 36% da carga marítima do 
Reino Unido, é um dos 3-4 portos mais 
afetados do mundo. O congestionamento 
promete durar mais de seis a nove 
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meses, segundo a Associação de Portos 
Britânicos. 

Dubai pode ser um hub para ligar 
o Brasil ao grande eixo de crescimento 
da economia mundial. Durante a 
pandemia, as importações da Eurásia 
aumentaram quase 40%, ante retrações 
de 30% na Europa e nos Estados Unidos. 
Dubai seria um ponto de apoio para 
exportações brasileiras de alimentos e 
atração de investimentos, uma vez que 
os produtos financeiros do Oriente 
Médio estão cada vez mais sofisticados, 
além de aproximação com a Índia, que 
tem as mesmas restrições de produção 
que a China e uma grande população a 
alimentar. 

De acordo com o FMI, a alta dos 
índices de preços em economias 
avançadas e países emergentes será 
temporária e deve voltar para patamares 
registrados antes do surgimento da 
covid-19 em meados de 2022. Mas o 
Fundo ressalta que esta avaliação precisa 
ser ponderada com cautela devido à atual 
dinâmica da recuperação global. 
Simulações de cenários caracterizados 
por fortes altas em cotações de 
commodities, choques contínuos em 
setores e expectativas adaptativas 
sugerem significativos riscos ao cenário 
de inflação. 


