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POLÍTICA EQUIVOCADA
ACORDO DO MERCOSUL COM A
UNIÃO EUROPEIA

O Governo está anunciando uma
redução das tarifas adreamoras para a
inflação, em princípio, está errado.
Tarifas educacionais não têm o sentido
de sedimentar a oferta dos produtos
contemplados, não é institucionalmente
aderir à política monetária.

A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) sediou no último dia 5 a terceira
edição da Conferência de Comércio
Internacional e Serviços do Mercosul
(CI21), evento promovido pelo Conselho
de Câmaras de Comércio do Mercosul
(CCCM). Tendo como principal tema o
Acordo de Livre-Comércio entre o bloco
econômico e a União Europeia.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
O Brasil assinou acordo que
prevê reduzir as emissões de metano em
30% até 2030, na Conferência do Clima
(COP-26). Por aqui, buscar um corte
dessa escala exige adaptar a pecuária,
com técnicas que permitam melhor
manejo dos rebanhos. Entre as
estratégias que já funcionam em
fazendas do Brasil, estão biodigestores e
integração de sistemas produtivos. No
País, 71,85% das emissões de metano
vêm da agropecuária. Um método que
propicia mais eficiência é o de
integração
lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), que mistura ao menos dois
desses sistemas produtivos em uma
mesma propriedade. Ele é utilizado, por
exemplo, há mais de dez anos na
Fazenda Santa Silvéria, na região de
Bauru, no interior paulista.

O presidente
José
Roberto
Tadros destacou a importância do acordo
comercial entre o Mercosul e a União
Europeia, fundamental tanto para abrir o
horizonte de negócios quanto para ajudar
o Brasil a reduzir o desemprego.
“Como presidente pro tempore,
fechamos este acordo com a União
Europeia, fruto do trabalho de todos os
presidentes. A corrente de comércio será
importante
e
favorável
fundamentalmente aos países da
América do Sul, que são nações onde
existem bolsões de pobreza. No Brasil,
em especial, onde há 14 milhões de
trabalhadores desempregados”, afirmou
o presidente.
Ressaltou ainda o esforço e a
dedicação dos conselheiros e presidentes
na
concretização
deste
acordo
internacional, que tem um viés social
importante e que agrega a união dos
povos contra a fome, a pobreza e a
miséria. “Graças à contribuição de todos,
este acordo saiu após 22 anos. Temos
certeza de que será ratificado pelos
poderes
legislativos
dos
países
envolvidos”, frisou o presidente.

A flexibilização das medidas de
isolamento social, resultante do avanço
da vacinação contra a covid-19, tem
reaquecido o ritmo de atividade dos
serviços turísticos. Segundo pesquisa
realizada pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), caso a tendência permaneça, a
expectativa é que o segmento contrate
478,1 mil trabalhadores formais entre
novembro de 2021 e fevereiro de 2022,
entre
eles
81,7
mil
voltados
especificamente para atender à demanda
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da alta temporada,
temporárias.

com

vagas

"MSC Preziosa", e termina em maio de
2022 com o "Navigator of the Seas".

De acordo com o Índice de
Atividades Turísticas, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o volume de receitas
do setor avançou 49,1% desde o fim da
segunda onda da pandemia no Brasil. E,
embora ainda esteja 20,7% abaixo do
nível registrado antes do início da crise
sanitária, é o melhor resultado desde
fevereiro de 2020.

Para a temporada 2021/2022 são
esperados no Pier Mauá 25 navios, com
aproximadamente 170 mil passageiros.
PIB e Investimentos
O Relatório de Mercado Focus
mostrou nova deterioração no cenário de
crescimento econômico do Brasil. A
redução na previsão mediana para
Produto Interno Bruto (PIB) de 2021
desta vez foi marginal, de 4,94% para
4,93%. Há quatro semanas, estava em
5,04%. Para 2022, a projeção de
expansão do PIB recuou de 1,20% para
1,00%. Quatro semanas atrás, estava em
1,54%.

A CNC projeta que as atividades
turísticas faturem R$171,9 bilhões ao
longo da próxima alta temporada. Isso
contribuiria para levar o nível de volume
de receitas ao patamar registrado
imediatamente antes do início da
pandemia já a partir de maio de 2022.

A Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (Opep)
manteve a sua projeção para o PIB do
Brasil em 2021, a 4,7%, mas cortou de
2,5% a 2,0% a projeção para 2022.

A demanda por transporte aéreo
de passageiros (medida em receita por
passageiro por quilômetro, ou RPK)
apresentou queda de 53,4% em setembro
na comparação com igual mês de 2019,
quando a pandemia não era um problema
para o setor. Entre os destaques na
retomada está a Rússia, cujo mercado já
se recuperou totalmente da pandemia.
Na contramão, o mercado dos Estados
Unidos ainda está aproximadamente
12% abaixo do pré-pandemia, enquanto
a China está 25% abaixo, disse o diretorgeral da Iata, Willie Walsh. Segundo
dados divulgados pela Associação
Internacional de Transporte Aéreo (Iata,
na sigla em inglês).

O IBGE revisou o resultado do
PIB de 2019, de uma alta de 1,4%
divulgada anteriormente para um
aumento de 1,2%. Com isso, o valor do
PIB foi de R$ 7,389 trilhões naquele
ano.
Segundo o IBGE, em 2019, o
PIB teve crescimento em 22 das 27
unidades da Federação. Os maiores
avanços foram registrados no Tocantins
(5,2%), Mato Grosso (4,1%), Roraima
(3,8%), Santa Catarina (3,8%) e Sergipe
(3,6%).

O MSC Preziosa fará a abertura
da temporada de cruzeiros no Porto de
Santos. Até abril de 2022, seis navios
farão escalas no terminal de passageiros
administrado
pelo
Concais.
São
esperados 237 mil passageiros, que
devem movimentar mais de R$132
milhões na economia da região.

Na média nacional, o PIB
avançou 1,2%. Houve recuo na
economia do Espírito Santo (-3,8%),
Pará (-2,3%), Piauí (-0,6%) e Mato
Grosso do Sul (-0,5%). Em Minas
Gerais, o PIB ficou estável.

A temporada de cruzeiros no Rio
de Janeiro terá início no dia 4 de
dezembro no Pier Mauá, com o navio

A produção industrial do Brasil
apresentou queda de 0,4% no mês de
setembro, dado com ajuste sazonal.
Dentre as regiões, 6 das 15 pesquisadas

Indústria
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mostraram crescimento da produção
industrial no mês, sendo o Estado de
Pernambuco com maior avanço (3,9%),
seguido pela Bahia (3,7%) e o Nordeste
(3,5%).

de 1,0%, no dado com ajuste sazonal. O
índice voltou a apresentar aumento após
três meses consecutivos de redução,
sendo -0,3% (junho/2021), -3,8%
(julho/2021) e -4,3% (agosto/2021).

Na direção oposta, o setor
industrial dos Estados do Ceará e
Amazonas sofreram as maiores retrações
no período, com variações de -4,4% e
-4,0%, respectivamente.

Na comparação com o mesmo
mês de 2020, o índice aponta recuo de
6,0%. No acumulado em 12 meses, o
índice apresenta avanço de 7,3%,
mantendo- se em patamar elevado desde
o início do primeiro semestre de 2021.

A produção nacional de veículos
automotores registrou queda de 2,3% no
mês de outubro, frente a setembro, dado
com ajuste sazonal. Este é o oitavo
resultado mensal do ano apontando
queda da produção de veículos; apenas
os meses de abril (1,3%) e setembro
(7,8%) tiveram dados positivos.

A Nova Transportadora do
Sudeste (NTS) e a Transportadora
Associada de Gás (TAG), as duas
principais transportadoras privadas de
gás natural do Brasil, têm planos de
construir novos gasodutos entre 2022 e
2023. Os projetos das duas companhias,
ambas privatizadas pela Petrobras
prometem ser os primeiros a serem
construídos após a aprovação da Nova
Lei do Gás.

No acumulado do ano, a
produção de veículos cresceu 16,7%,
demonstrando uma recuperação do setor,
em relação aos dez primeiros meses do
ano anterior.

A Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (Firjan) criou força-tarefa
para estimular municípios a atualizarem
as legislações locais sobre licenciamento
de antenas. Levantamento da entidade
mostra que 13 cidades do Estado têm
legislação
vigente
para
o
desenvolvimento da nova tecnologia
(5G), incluindo a capital, Petrópolis,
Campos dos Goytacazes e Volta
Redonda. Em outros sete municípios, há
projetos de leis em tramitação.

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) divulgou os indicadores
industriais
da
indústria
nacional
referente ao mês de setembro. Dos cinco
indicadores, apenas o faturamento real
apresentou queda no mês (-1,5%). O
indicador
de
Horas
Trabalhadas
apresentou aumento no mês de 1,7% e a
Massa Salarial obteve crescimento
menor, de 0,2%. Já os demais
indicadores apresentaram estabilidade no
mês; Emprego e Rendimento real
permaneceram o mesmo do mês anterior
(0,0%).

As vendas da indústria de
materiais de construção em outubro
registraram um recuo de 4,2% na
comparação com o mesmo mês do ano
passado, de acordo com pesquisa da
Associação Brasileira da Indústria de
Materiais de Construção (Abramat).

No ano de 2021, os indicadores
de Faturamento Real e Horas
Trabalhadas têm as maiores variações
positivas indicando recuperação do setor
industrial nacional (8,9% e 12,4%
respectivamente).

O levantamento mostrou também
que as vendas em outubro recuaram
0,3% em relação a setembro. Esta foi a
quarta queda mensal consecutiva,
segundo a Associação.

A Associação Brasileira de
Embalagens em Papel (Empapel),
divulgou a expedição de papel ondulado
do mês setembro de 2021 com aumento
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Apesar da baixa nos últimos
meses, as vendas acumuladas entre
janeiro e outubro de 2021 ainda ficaram
12,8% acima do registrado no mesmo
período de 2020.

setembro, frente a agosto, segundo o
IBGE. Foi a primeira baixa do setor após
cinco meses de crescimento. Na
comparação com setembro de 2020,
quando a pandemia provocava mais
restrições nas atividades econômicas,
houve alta de 11,4%.

A Associação Brasileira de
Produtores de Algodão (Abrapa) assinou
um convênio de cooperação técnicocomercial com a Beijing Cotton Outlook
Consulting (BCO), braço de promoção
comercial da China National Cotton
Exchange (CNCE), principal entidade da
indústria têxtil chinesa.

Quatro das cinco atividades
investigadas pela pesquisa tiveram baixa
em setembro, frente a agosto. O destaque
negativo ocorreu no ramo de transportes
(-1,9%).
A queda de 1,3% registrada pelo
varejo em setembro ante agosto foi a
mais acentuada para o mês dentro da
série histórica da Pesquisa Mensal de
Comércio, iniciada em 2000 pelo IBGE.

A Embraer apresentou uma
“família” de aeronaves-conceito para
garantir que a companhia tenha produtos
ambientalmente amigáveis - híbridos,
100% elétricos e a hidrogênio - até 2040.

Sete das oito atividades que
integram o varejo registraram perdas em
setembro de 2021 ante setembro de
2020. Na média global, o comércio
varejista teve recuo de 5,5%. As taxas
negativas ocorreram em Móveis e
Eletrodomésticos
(-22,6%),
Equipamentos e Material para escritório,
Informática e Comunicação (-14,8%),
Outros artigos de uso pessoal e
doméstico (-6,9%), Combustíveis e
lubrificantes (-4,0%), Hipermercados,
supermercados, Produtos Alimentícios,
Bebidas e Fumo (-3,7%), Livros, jornais,
revistas e papelaria (-3,4%) e Tecidos,
vestuário e calçados (-0,1%). O único
setor com expansão foi Artigos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos (4,3%).

O projeto faz parte da meta de
zero emissão de carbono da fabricante de
aeronaves, mas seu ganho de escala deve
enfrentar desafios na cadeia de
fornecimento.
No início de 2022, quatro
comunidades amazônicas começarão a
produzir
seu
próprio
chocolate.
Embalado, com um nome escolhido por
elas no rótulo, feito como o cacau local,
com origem rastreável e carregando a
história e os valores da floresta. Trata-se
de um passo a mais em direção a um
processo de transformação da região,
agregação de valor a seus produtos e
inclusão no mundo via desenvolvimento
econômico sustentável.
Enquanto o mundo discute
formas de diminuir os efeitos das
mudanças climáticas, projetos como
esse,
com
potencial
de
unir
desenvolvimento verde e renda na maior
floresta tropical do mundo, se colocam
em marcha no Brasil, à margem de
qualquer política pública.

As vendas do varejo restrito
acumularam crescimento de 3,8% no ano
e alta de 3,9% em 12 meses. O varejo
ampliado, que inclui veículos e material
de construção, teve recuo de 1,1% em
setembro.
Uma retomada mais robusta do
comércio varejista é esperada em
novembro, mês em que é realizado o
evento promocional Black Friday.
Segundo projeções da CNC, o setor

Comércio
O volume do setor de serviços no
Brasil registrou queda de 0,6% em
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movimentará 3,9 bilhões de reais na
data, um avanço de 6% frente a igual
período no ano anterior. De acordo com
a
consultoria
GfK,
79%
dos
consumidores brasileiros pretendem
realizar alguma compra na data. Apesar
de uma maior arrecadação, a inflação
acumulada nos últimos 12 meses (de
10,25%, segundo o IPCA) deverá fazer
com que a margem de lucro das
varejistas seja comprometida.

unidades. Em comparação com o mesmo
mês de 2020, o índice apresenta um
recuo de 16,6%. Já no acumulado em 12
meses, as vendas apresentam um avanço
de 11,0%.
Agricultura
O Brasil deve produzir recorde
de 289,8 milhões de toneladas de grãos
na safra 2021/22, em fase de plantio,
aumento de 14,7%, ou 37 milhões de
toneladas, em comparação com o ciclo
anterior 2020/21 (252,75 milhões de t),
segundo a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). Em relação a
outubro, houve um aumento de 0,4%
(1,18 milhão de t) na expectativa de
colheita.

O gasto com produtos da cesta
Abrasmercado manteve tendência de alta
em setembro de 2021, afirmou o vicepresidente da Associação Brasileira de
Supermercados
(ABRAS),
Márcio
Milan.
A cesta Abrasmercado fechou
setembro em R$ 684,99, alta de 1,37%
na comparação com o mês de agosto e
18,84% ante setembro de 2020, de
acordo com os dados apresentados pela
Associação. Em relação ao mês anterior,
os produtos com maiores altas foram o
biscoito do tipo cream cracker (7,9%),
café torrado e moído (6,5%), frango
congelado (5,8%) e açúcar (5,8%).

A safra agrícola de 2022 deve
totalizar 270,7 milhões de toneladas, alta
de 7,8% em relação à estimativa de
2021, ou 19,5 milhões de toneladas a
mais. Se confirmada, será um novo
recorde histórico. Os dados são do
primeiro Prognóstico para a Safra
Agrícola, divulgado pelo IBGE.
Em 2021, a safra alcançou 251,2
milhões de toneladas, resultado 1,2%
menor do que o de 2020, de acordo com
o
Levantamento
Sistemático
da
Produção Agrícola (LSPA) de outubro.
O resultado ficou 0,1% maior em relação
à estimativa divulgada em setembro, ou
236,1 mil toneladas a mais.

Dentre os 35 produtos de maior
consumo que compõem a cesta, o café
acumula aumento de 33,9% entre janeiro
e setembro deste ano, seguido por açúcar
(30,3%), ovo (22,5%), frango congelado
(21,3%), carne dianteiro (12,9%), carne
traseiro (8,9%), leite longa vida (4,9%),
feijão (1,8%) e óleo de soja (1,5%). Por
outro lado, o pernil registrou queda de
7,4% e o arroz, baixa de 14,5%.

A estimativa da área a ser colhida
pelos produtores agrícolas brasileiros em
2021 é de 68,5 milhões de hectares, com
alta de 4,6% frente a 2020.

Segundo a Fenebrave, no mês de
outubro, 250.856 veículos automotores
(nacionais e importados) foram vendidos
no País. Com o ajuste sazonal, este
resultado representa uma variação
positiva de 0,5% em relação ao mês de
setembro. Este é o primeiro aumento do
indicador
após
quatro
quedas
consecutivas, tendo ocorrido o pico de
vendas de veículos no mês de março de
2021 quando foram vendidas 326.866

Segundo o primeiro Prognóstico
para a Safra Agrícola 2022, divulgado
pelo IBGE, as safras de soja e de milho
explicam a projeção de um novo recorde
histórico da produção agrícola para
2022, No prognóstico, a safra de soja
somará 135,2 milhões de toneladas,
0,8% acima de 2021. Já o milho de
primeira safra somará produção de 28,7
milhões de toneladas em 2022, alta de
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11,1% ante 2021. O milho de segunda
safra, por sua vez, deverá registrar alta
de 26,8% na produção de 2022, para
77,2 milhões de toneladas.

médias móveis trimestrais, o IAEmp
recuou 0,7 ponto, para 88,1 pontos.
O volume de trabalhadores
informais chegou a 48,7% da população
ocupada, no fim do segundo semestre de
2021 – dado mais recente-, ante 45,7%
no primeiro trimestre de 2019, segundo
levantamento da consultoria iDados,
com base em microdados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) Contínua Trimestral.

O agronegócio brasileiro está
sofrendo com a alta nos preços dos
fertilizantes, devido à redução da oferta
de matéria-prima — insumos como
cloreto de potássio, ureia e fosfato —
importados de países como Rússia,
Canadá e Marrocos. O Brasil, 4º maior
consumidor de fertilizantes do mundo,
depende do mercado externo para
abastecimento. Os embarques de big
bags em navios break bulk está
possibilitando a redução de custos no
transporte desses insumos, em razão da
recente alta no preço de frete marítimo
de contêineres.

O percentual de informais chega
a 43% no segundo trimestre deste ano,
ante 40,9% no primeiro trimestre de
2016 e 44,1% no terceiro trimestre de
2019.
O Governo federal anunciou,
uma
simplificação
das
normas
trabalhistas. De acordo com o Executivo,
mais de 1.000 decretos, portarias e
instruções normativas trabalhistas foram
reunidos em apenas 15 normas. Um
decreto consolidando as alterações será
publicado no Diário Oficial da União.

A AgriBrasil, trading de capital
nacional que faturou quase R$ 750
milhões no primeiro semestre deste ano
com exportações de soja e milho,
informou a aquisição do Terminal
Portuário Santa Catarina (TESC), no
Porto de São Francisco do Sul. Ligado à
malha da Rumo, empresa com a qual a
trading já mantém relações comerciais, o
terminal poderá dar vazão a exportações
de soja e milho originados nos Estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Goiás.

Uma das mudanças mais efetivas
na vida do trabalhador será a
flexibilização do uso do valealimentação.
Sistema Financeiro
O Comitê de Política Econômica
(Copom) do Banco Central reafirmou,
por meio da ata de seu último encontro,
a intenção de promover novo aumento
da Selic (a taxa básica de juros) em
dezembro. Após a elevação de 1,50
ponto porcentual, para 7,75% ao ano, o
BC informou que, para a próxima
reunião, "antevê outro ajuste da mesma
magnitude".

As exportações do agronegócio
brasileiro já somam mais de US$ 93,6
bilhões no acumulado de janeiro a
setembro de 2021, segundo dados do
MAPA. A receita das exportações do
setor deve fechar o ano com valor
recorde, ultrapassando em até 10% o do
ano passado (US$ 100,7 bilhões).

O BNDES usará R$ 40 milhões
do Programa Nacional de Conservação
de Energia Elétrica (Procel), executado
pela Eletrobras, para criar o Programa de
Garantias a Crédito para Eficiência
Energética (FGEnergia), um fundo

Mercado de Trabalho
O Indicador Antecedente de
Emprego
(IAEmp),
do
Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (FGV Ibre), subiu 0,1
ponto em outubro, para 87,1 pontos. Em
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garantidor para empréstimos voltados
para projetos de eficiência energética.

A taxa acumulada pela inflação
no ano ficou em 8,24%. Em 12 meses, o
resultado foi de 10,67%.

O Banco do Brasil teve lucro
líquido ajustado de R$ 5,14 bilhões no
3.º trimestre, alta de 47,6% ante o
mesmo período de 2020. No acumulado
dos nove meses de 2021, o lucro líquido
ajustado somou R$ 15,1 bilhões,
expansão de 48% ante o mesmo período
de 2020.

O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) teve elevação de
1,16% em outubro, após um avanço de
1,20% em setembro. Como resultado, o
índice acumulou uma elevação de 8,45%
no ano. A taxa em 12 meses ficou em
11,08%. Em outubro de 2020, o INPC
tinha sido de 0,89%.

Os desembolsos do Banco do
Brasil no Plano Safra somaram R$ 46,1
bilhões no terceiro trimestre de 2021,
volume recorde. Em relação ao Plano
Safra anterior, a expansão foi de 60%.

O Índice Nacional da Construção
Civil (INCC/Sinapi), registrou alta de
1,01% em outubro. O resultado sucede
um avanço de 0,88% em setembro. No
ano, o índice acumulado é de 16,79%. A
taxa acumulada em 12 meses foi de
21,22%.

A carteira de agronegócios
chegou a R$ 225,8 bilhões ao final do
terceiro trimestre, crescimento de 9,7%
ante o segundo trimestre e de 18,5% ante
setembro de 2020.

O Índice Geral de Preços Disponibilidade
Interna
(IGP-DI)
registrou alta de 1,60% no mês de
outubro, com aceleração de 2,15 p.p. em
relação ao apresentado em setembro
(-0,55%).

O BNDES firmou parceria com a
Embrapii, organização social vinculada
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) que fomenta inovação
de empresas por meio da parceria com
centros de pesquisa, para levantar até
R$510 milhões em desenvolvimento
tecnológico.

No acumulado do ano de 2021 o
IGP-DI apresenta variação de 16,96%
até outubro. No acumulado em 12 meses
encerrados em setembro, o indicador
está em desaceleração com variação
positiva de 20,95% ante um crescimento
de 23,43% no acumulado dos 12 meses
encerrados em setembro.

Inflação
A inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) fechou outubro com alta
de 1,25%, ante um avanço de 1,16% em
setembro.
No mês de outubro, houve alta de
preços em todos os nove grupos que
integram o IPCA. A taxa superou a do
mês anterior em sete deles.

O gás de cozinha está custando
R$140 o botijão de 13 quilos em Sorriso,
Mato Grosso, segundo levantamento da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP). O
preço médio no País ficou em R$102,48,
alta de 0,4% contra a semana anterior.

As famílias gastaram mais com
Alimentação e bebidas (1,17%),
Habitação
(1,04%),
Artigos
de
residência (1,27%) Vestuário (1,80%),
Transportes (2,62%), Despesas pessoais
(0,75%),
Comunicação
(0,54%),
Educação (0,06%) e Saúde e cuidados
pessoais (0,39%).

O gás natural veicular (GNV)
bateu recorde histórico neste mês de
novembro, sendo vendido a R$ 4,256 o
metro cúbico, 39% acima da média
histórica (em valores reais), de R$ 3,06.
Em outubro, a gasolina, o diesel e o gás
de cozinha tinham atingido o seu maior
valor desde 2001. Os dados são do
7

Monitor dos Preços do Observatório
Social da Petrobras (OSP) e mostram
que o GNV começou a bater recordes
em termos reais no mês de maio deste
ano, a partir do aumento de 39%
promovido pela Petrobras, chegando ao
custo de R$ 4,02.

Setor Externo
A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 2,004 bilhões
em outubro, o menor resultado para o
mês desde 2015. Os dados foram
divulgados pela Secretaria de Comércio
Exterior, do Ministério da Economia. O
superávit em outubro ficou 54,5% menor
do que o registrado em outubro de 2020,
quando alcançou US$ 4,404 bilhões.

Setor Público
O plenário da Câmara aprovou,
em segundo turno, a PEC dos
Precatórios, que revê o teto de gastos e
abre caminho ao pagamento do Auxílio
Brasil de R$ 400 até dezembro de 2022.

De janeiro a outubro, a balança
comercial
acumula
superávit
de
US$58,579 bilhões. O valor é 29,6%
maior do que o mesmo período do ano
passado. Houve um aumento de 36,0%
nas exportações e de 38,3% nas
importações do período.

Foram 323 votos a favor, 15 a
mais do que o mínimo de 308
necessário. Na semana passada, com 57
deputados
ausentes,
312
votos
garantiram o primeiro turno. O texto
segue para o Senado, onde deve
encontrar mais dificuldades.

De acordo com dados da
Secretaria de Comércio Exterior (Secex)
compilados pela Associação Brasileira
de Proteína Animal (ABPA), em
outubro, as exportações de carne de
frango (in natura e processada) voltaram
a crescer de maneira expressiva.

O Governo brasileiro decidiu
reduzir em 10% as alíquotas de
importação de 87% dos itens tributados
com esse imposto. O Ministro Paulo
Guedes alegou que a abertura do
mercado para esses produtos é
importante em um momento de
pandemia e que o corte unilateral vai
abrir caminho para um choque de oferta
para moderar a inflação. As alíquotas
serão reduzidas, temporariamente, em
caráter excepcional, até 31/12/2022. O
impacto fiscal da redução é de R$ 3
bilhões.

O volume de embarques cresceu
24,2% em relação a outubro de 2020,
para 397,1 mil toneladas. A receita
somou US$ 715,2 milhões, o que
representou um incremento de 60,1% na
mesma
comparação,
graças
à
valorização dos preços médios.
O fluxo cambial do ano até 5 de
novembro ficou positivo em US$ 17,746
bilhões, segundo o Banco Central. Em
igual período do ano passado, o
resultado era negativo em US$ 20,194
bilhões.

O Ministério da Economia, no
exercício da Autoridade Nacional
Designada (AND) para o Fundo Verde
do Clima (Green Climate Fund - GCF),
representado pela Secretaria de Assuntos
Econômicos
Internacionais
(Sain),
realiza consulta
pública
sobre
o
documento de atualização do Programa
País na plataforma Participa Mais Brasil.
O material ficará disponível pelo período
de 30 dias, e as contribuições podem ser
enviadas até 7 de dezembro.

A entrada líquida pelo canal
financeiro neste ano até 5 de novembro
foi de US$ 1,837 bilhão. O resultado é
fruto de aportes no valor de US$443,446
bilhões e de retiradas no total de
US$441,609 bilhões. O segmento reúne
os investimentos estrangeiros diretos e
em carteira, remessas de lucro e
pagamento de juros, entre outras
operações.
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Uma coalizão de 19 países,
incluindo Reino Unido e EUA,
concordou em criar até 2025 rotas
comerciais de transporte com emissões
zero entre os portos para acelerar a
descarbonização do setor marítimo
global, responsável hoje por quase 3%
das emissões mundiais de CO2. O
acordo
exigirá
suprimentos
de
combustíveis com emissões zero,
infraestrutura para descarbonização e
marcos regulatórios. A IMO/ ONU
afirmou que pretende reduzir as
emissões globais de gases de efeito
estufa dos navios em 50% em relação
aos níveis de 2008 até 2050.

A taxa de desemprego dos países
que integram a Organização para a
Cooperação
e
Desenvolvimento
Econômico (OCDE) diminuiu pelo
quinto mês consecutivo em setembro,
mas permaneceu acima de níveis prépandemia.
Relatório da OCDE mostra que a
taxa de desemprego do grupo recuou
para 5,8% em setembro, ante 6% em
agosto. Já em relação a fevereiro de
2020, um mês antes de a covid-19 ser
declarada pandemia, a taxa de setembro
ainda é 0,5 ponto porcentual maior.
O embargo às exportações de
carne bovina brasileira pela China
completou dois meses e não tem data
para terminar. Entidades ligadas ao
agronegócio e ao comércio exterior
estimam que, se as compras do produto
não forem retomadas até dezembro,
deixarão de ser vendidos ao País asiático
até US$ 2,1 bilhões. A suspensão dos
embarques para a China foi decidida
pelo próprio Governo brasileiro, depois
do registro de dois casos atípicos de
Encefalopatia Espongiforme Bovina
(EEB), mais conhecida como doença da
vaca louca, em Minas Gerais e Mato
Grosso.

O número de viagens domésticas
na China atingiu 1,9 bilhão no primeiro
semestre de 2021, o dobro do montante
registado no mesmo período de 2020.
Espanha registrou um recorde de 14,9
milhões de noites domésticas em julho
2021, superando os 14,8 milhões
registrados em julho 2019. No entanto, o
turismo doméstico não pode conduzir a
recuperação em destinos que dependem
fortemente de turismo receptivo.
A economia do Reino Unido
cresceu 1,3% no terceiro trimestre deste
ano em relação com o trimestre anterior,
segundo o Escritório de Estatísticas
Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O
crescimento
marca
uma
forte
desaceleração em relação à expansão de
5,5% do PIB britânico registrado de abril
a junho.

Com dificuldades em avançar nas
negociações com os parceiros do
Mercosul para a redução das taxas para
importar produtos de fora do bloco, o
Brasil decidiu fazer isso por conta
própria. Em nota conjunta, os
Ministérios da Economia e Relações
Exteriores anunciaram a redução em
10% as alíquotas do Imposto de
Importação de 87% dos produtos do
universo tarifário, mantendo de fora bens
como automóveis e sucroalcooleiro, que
já têm um tratamento diferenciado pelo
Bloco.

Autoridades
portuárias
dos
Estados Unidos serão autorizadas a
redirecionar dinheiro de outros projetos
para
ajudar
a
aliviar
os
congestionamentos
que
estão
prejudicando a economia americana.
Após a sanção de um projeto de
infraestrutura de US$ 1 trilhão aprovado
pelo Congresso americano na semana
passada, outros US$ 17 bilhões estarão
disponíveis para portos e hidrovias.
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