
 
Rio, 31.1.2021                                   Boletim Quinzenal                                   Ernane Galvêas 

 

 - 1 -

A PANDEMIA NO AMAZONAS  

O Sistema Comércio tem se 
mobilizado para ajudar o Amazonas, cuja 
capital, Manaus, enfrenta um momento de 
extrema dificuldade por conta do novo 
coronavírus. 

Em carta dirigida ao governador do 
Estado, o presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, formalizou a doação de 100 
cilindros de oxigênio, além de 5 mil pares de 
luvas e mil máscaras descartáveis, 3 mil 
unidades de máscaras descartáveis do tipo 
PFF2/N95 e 100 oxímetros (aparelhos que 
medem os níveis de oxigênio no sangue). 

A CNC e a Fecomércio-AM, em 
conjunto com seus braços sociais, estão 
trabalhando de forma coordenada por meio 
do SOS Manaus.  

NORMALIDADE 

Apesar das provocações de alguns 
baderneiros profissionais, a conjuntura 
brasileira segue tranquila, o comércio 
aberto, funcionando normalmente, os 
transportes normais, as praias lotadas.  

BOLSONARO E A PANDEMIA 

Segundo o jornalista Merval Pereira 
(23/01/2021), “o presidente Bolsonaro 
refirmou que não há vacinas que sejam uma 
solução para a Covid-19, o que é mais uma 
mentira deslavada, que só ajuda a retardar o 
controle do coronavírus.” 

FGTS 

Pressionada pelo recrudescimento 
da pandemia de Coivd-19, a equipe 
econômica planeja adotar medidas de 
estímulo para a economia este ano. Além do 
adiantamento do 13º salário de aposentados 
e abono salarial, que já havia sido aventado, 
está em estudo a liberação de uma nova 
rodada de saques no FGTS. As negociações 
ocorrem em meio às conversas no 
Congresso em torno da prorrogação do 
auxílio emergencial. 

 

 

GOVERNO DOS USA 

O presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden assinou uma série de decretos 
com o objetivo de levar mais ajuda federal a 
famílias com dificuldades para comprar 
alimentos em meio à pandemia e para ajudar 
trabalhadores a se manterem seguros no 
trabalho, 

Biden tem como prioridade imediata 
usar o poder da Presidência para combater 
consequências econômicas da pandemia. 

PGR 

Em nota pública de 20/01, o PGR 
Augusto Aras insinuou que o presidente 
Bolsonaro pode decretar “estado de defesa”, 
com o objetivo de preservar a estabilidade 
constitucional. A nota provocou reações no 
Congresso, no STF e no Ministério Público. 

Após dizer que são as Forças 
Armadas que decidem se o povo vive em 
uma democracia ou ditadura, o presidente 
Bolsonaro afirmou que os militares seguem 
“o norte indicado pela população”. 

Para muitos analistas, o “estado de 
defesa” é considerado a antessala da 
ditadura. 

AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE 

Segundo pesquisa do Instituto 
DataFolha, a rejeição ao presidente 
Bolsonaro atingiu 40%. 
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Até o momento, 61 pedidos de 
impeachment de Bolsonaro foram 
encaminhados ao Congresso por partidos 
políticos e entidades civis. 

POLÍTICA AMBIENTAL 

A maior rede de entidades 
ambientalistas internacional com foco na 
crise do clima - que reúne mais de 1.300 
organizações em 130 países -, denunciou o 
Brasil à secretaria da Convenção do Clima 
alegando que a meta climática brasileira 
apresentada em dezembro representa um 
retrocesso em relação à anterior. O 
Itamaraty nega as críticas. 

A carta da Climate Action Network 
International (CAN) enviada a Patrícia 
Espinosa, secretária-executiva da 
Convenção do Clima tem quatro tópicos. O 
primeiro é o mais complexo. Diz que a meta 
climática (NDC, no termo formal em inglês) 
que o Governo Bolsonaro apresentou em 
dezembro permite emissões absolutas de 
gases-estufa muito superiores. 

“A NDC apresentada configura um 
claro retrocesso”, diz Alexandre Prado, 
diretor de economia verde do WWF-Brasil, 
lembrando que os percentuais seguem os 
mesmos, mais a linha base mudou. 

“A NDC brasileira apresentada em 
dezembro é uma das mais ambiciosas do 
mundo. Foi redigida com bastante 
seriedade”, rebate o diplomata Leonardo 
Cleaver de Athayde, chefe dos negociadores 
brasileiros. “Estas críticas são infundadas e 
pouco construtivas”. 

AVALIAÇÃO DO GOVERNO  

A popularidade do Governo Jair 
Bolsonaro voltou a cair em janeiro, com o 
recrudescimento da pandemia e o fim do 
auxílio emergencial. De cada dez brasileiros, 
seis desaprovam a gestão, segundo pesquisa 
Atlas divulgada em 27/1/21. 

Dos entrevistados, 59,1% 
desaprovam o Governo, 37,9% aprovam e 
3% não responderam. O cenário registrado 
pela pesquisa assemelha-se ao do início da 
pandemia, em abril de 2020, quando 58% 
desaprovavam a gestão Bolsonaro e 38% 
aprovaram. A reprovação aumentou nos 
meses seguintes, em maio (65%) e junho 

(64%), mas caiu para 51% em agosto e ficou 
estável até o fim do ano passado. 

O maior descontentamento com o 
Governo é registrado entre as pessoas que 
ganham até R$ 2 mil por mês (desaprovação 
de 63%), e entre os mais ricos, com renda 
mensal superior a R$ 10 mil (65% 
desaprovam a gestão). 

A avaliação do Governo Bolsonaro 
também piorou no início desde ano. Dos 
entrevistados, 53,4% consideram a gestão 
ruim ou péssima; 27,9% avaliam como 
ótima ou boa e 18.7%, como regular. A 
percepção sobre o Governo é pior entre os 
mais pobres (57% avaliam como ruim ou 
péssimo) e entre os mais ricos (64% 
afirmam que a gestão é ruim ou péssima). 

No início da pandemia, a avaliação 
positiva do Governo caiu e atingiu seu pior 
patamar. Em abril de 2020, 21% avaliavam 
a gestão como ótima ou boa e 49% como 
ruim ou péssima. A percepção negativa 
aumentou em maio (58% de ruim ou 
péssimo) e em junho (56%), mas caiu e se 
estabilizou entre agosto e novembro (46% 
de ruim ou péssimo). 

A pesquisa Atlas foi realizada com 
3073 pessoas, por recrutamento online, entre 
os dias 20 e 24 de janeiro. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais, para mais ou 
para menos e o levantamento tem nível de 
confiança de 95%. 

O Instituto avaliou também a 
atuação do presidente no combate à 
pandemia. A postura de Bolsonaro é 
desaprovada por 62% dos brasileiros e 
aprovada por 34%. Em disputa com o 
Presidente em torno da vacina, o governador 
de São Paulo, João Doria (PSDB), tem suas 
ações na pandemia desaprovadas por 48% e 
aprovadas por 41%. 

A maior pesquisa registra ainda que 
a maioria da população apoia a continuidade 
do auxílio emergencial, extinto em 
dezembro. Dos entrevistados, 72,7% 
avaliam que o benefício deveria ser 
retomado e 16,6% acham que não; 10,6% 
não responderam. O maior apoio está entre 
quem ganha até 2 mil por mês (19% apoiam 
a continuidade). 
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JUROS 

A grande novidade da ata do Comitê 
da Política Monetária (Copom) do Banco 
Central é que já existe um núcleo 
conservador no colegiado que acredita que é 
preciso começar a elevar os juros básicos da 
economia. E isso não é pouco. Seja como 
for, o tom mais duro do documento 
surpreendeu analistas e promoveu diversas 
revisões para os rumos da Selic neste ano. 
Instituições como Itaú, Bank of America e 
Credit Suisse já esperam elevação da taxa no 
encontro de 17 de março, um cenário que 
encontrou apoio nos preços da curva. 

MESA BRASIL 

Em 2020, o Mesa Brasil Sesc 
intensificou seu trabalho, de forma a atender 
as pessoas mais impactadas pelas 
consequências do isolamento social, 
necessário ao combate ao coronavírus.  
Foram 3,6 milhões de beneficiados durante 
o período da pandemia. O programa também 
firmou 30 novas parcerias com grandes 
conglomerados de empresas nacionais e 
estrangeiras de diferentes segmentos de 
atuação. O resultado foi a distribuição, entre 
janeiro e novembro, de 46 milhões de quilos 
de alimentos, um crescimento de 30% 
comparado ao mesmo período do ano 
passado.  

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O setor do turismo no Brasil perdeu 
R$ 51,5 bilhões em faturamento durante a 
pandemia de covid-19, entre março e 
novembro de 2020, segundo levantamento 
da Fecomércio-SP. O prejuízo representa um 
rombo de 33,4% a menos nas receitas do 
setor em comparação ao mesmo período de 
2019. Os dados levam em conta os setores 
aéreo, hoteleiro, de serviços turísticos, de 
transporte e de atividades culturais, 
recreativas e esportivas. 

Grupos de WhatsApp de motoristas 
mostram que eles estão divididos e que o 
presidente Bolsonaro ainda tem muita força 
na categoria. Um ofício enviado ao Governo 
federal pelo CNTRC confirma a paralisação, 
caso suas reivindicações não sejam 
atendidas. O grupo sindical afirma ter 40 mil 
filiados em 22 Estados e reivindica 
aposentadoria especial, piso mínimo para o 

frete e fiscalização mais atuante da ANTT. 
A CNT afirmou que as transportadoras vão 
garantir o abastecimento do País, desde que 
seja garantida a segurança nas rodovias. 

Segundo dados do Ministério de 
Minas e Energia (MME), o crescimento da 
geração de energia do Brasil neste ano será o 
menor desde 2012. O setor convive com 
uma das maiores secas nas regiões das 
principais hidrelétricas nos últimos 90 anos. 
O Governo, agora, vê a necessidade de 
reformular o planejamento para diversificar 
a expansão das formas de geração de 
eletricidade, com maior ênfase em 
termelétricas. Na próxima década, o 
Governo aposta na construção de oito vezes 
mais usinas termelétricas e de fontes 
renováveis, como eólica e solar, em 
comparação ao crescimento previsto da 
geração hidrelétrica. Nas térmicas a gás, o 
Governo planeja a instalação de 16.751 
megawatts (MW) de energia - acima da 
capacidade atual de geração, de 15.199 MW. 
Para energias renováveis, a previsão é 
instalar 16.363 MW de usinas eólicas e 
5.332 MW de solares. 

O resultado de janeiro de 2021 é o 
pior para o mês desde o início da pesquisa 
realizada pela CNC. Na comparação com o 
dado de um ano antes, a redução é de 24,2%. 
Na comparação com o resultado de igual 
mês do ano anterior, a ICF registra queda há 
dez meses. 

 A produção de petróleo caiu pela 
terceira vez consecutiva em dezembro, 
fechando o ano passado com o total de 3,521 
milhões de barris de óleo equivalente diários 
(boe/d), sendo 2,723 milhões de petróleo por 
dia e 126,9 milhões de metros cúbicos de 
gás natural por dia, segundo dados 
divulgados pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). 

 A Associação Nacional de 
Restaurantes (ANR) classificou como 
“insuportável” o endurecimento das 
restrições anunciado hoje pelo Governo de 
São Paulo no combate à nova onda de 
contaminações pela covid-19. 
“A entidade entende a preocupação das 
autoridades em conter a expansão do novo 
coronavírus, mas as empresas não podem ser 
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responsabilizadas uma vez mais pelo 
aumento de casos neste início de ano, e, 
pior, depois de permanecer por mais de 100 
dias de portas fechadas em 2020”, comentou 
a ANR, associação que reúne as empresas 
que prestam serviço de alimentação, entre 
restaurantes, cafeterias, lanchonetes e bares, 
cujos estabelecimentos terão horário de 
funcionamento limitado. 

 O Indicador de Incerteza da 
Economia Brasileira (IIE-Br) caiu 4,9 
pontos na passagem de dezembro de 2020 
para janeiro, para 137,4 pontos, segundo a 
FGV. Foi a segunda queda seguida, mas o 
indicador ainda está 22,3 pontos acima do 
nível de fevereiro passado, último mês antes 
da pandemia de covid-19. 

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST) caiu 1,4 ponto em 
janeiro ante dezembro, atingindo 92,5 
pontos, perto de onde estava o indicador em 
fevereiro de 2020, antes da pandemia de 
covid-19, segundo a FGV. Considerando as 
médias móveis trimestrais, houve recuo de 
0,9 ponto em janeiro, primeira queda depois 
de seis altas seguidas. 

 A confiança do consumidor recuou 
2,7 pontos em janeiro deste ano em relação a 
dezembro de 2020, na série com ajuste 
sazonal (FGV). O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) foi a 75,8 pontos, no 
menor nível desde junho, quando começou a 
recuperação após o pior momento do 
indicador, causado pela pandemia de covid-
19. Em médias móveis trimestrais caiu 2,2 
pontos. 

PIB e Investimentos 

As expectativas do mercado 
financeiro para o desempenho da economia 
brasileira no primeiro trimestre desde ano 
tiveram significativa deterioração nos último 
dois meses. 

Dados do Banco Central Focus 
mostram uma queda de 1% para o período 
de janeiro a março deste ano. 

Segundo o Monitor do PIB, apurado 
pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), o PIB 
brasileiro registrou incremento de 1,1% em 
novembro ante outubro de 2020. Na 
comparação com novembro de 2019, a 

economia teve redução de 0,6% em 
novembro de 2020. 

Considerado a prévia do PIB, o 
IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) do 
Banco Central subiu 0,59% em novembro 
contra o mês anterior. O resultado foi o 7º 
seguido de crescimento (de maio a 
novembro). De acordo com o BC, o nível de 
atividade econômica caiu 4,63% no ano. No 
acumulado de 12 meses, a queda é de 
4,15%. Em comparação com novembro de 
2019, a atividade econômica recuou 0,83%. 

O Índice de Atividade do Banco 
Central (IBC-Br) deve recuar 0,80% em 
dezembro, conforme expectativa do Banco 
ABC Brasil, considerando os indicadores 
antecedentes e as medidas restritivas 
implementadas ao fim do ano passado em 
importantes capitais. O índice deve avançar 
2,5% no quarto trimestre, calcula, enquanto 
o PIB deve ter alta de 2,2%, fechando o ano 
em queda de 4,50%. 

O primeiro Boletim Macro IBRE de 
2021 reafirma as estimativas de um começo 
de ano difícil para a economia brasileira, 
com a expectativa de sinais mais 
disseminados de retomada apenas a partir do 
segundo semestre. Os pesquisadores do 
IBRE esperam um crescimento de 3,5% para 
o PIB em 2021, para um carregamento 
estatístico – herança do resultado de 2020 – 
de 2,5%. 

O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) revisou as projeções para o 
desempenho da economia brasileira em 
2020 e em 2021. Para este ano, a estimativa 
passou de crescimento de 2,8% em outubro 
para 3,6% agora. 

Indústria 

Segundo a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o faturamento real da 
indústria registrou queda de 1,2% em 
novembro ante outubro. A redução 
interrompe uma sequência de seis meses de 
aumentos consecutivos. No acumulado do 
ano ante igual período de 2019, o 
faturamento real apresentou queda de 0,4%, 
mas a CNI espera que o dado final de 2020 
seja positivo. Na comparação entre 
novembro de 2020 e igual mês de 2019, o 
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faturamento real da indústria registrou alta 
de 6,8%. 

A produção brasileira de aço bruto 
chegou a 31 milhões de toneladas no 
acumulado de janeiro a dezembro de 2020, 
queda de 4,9% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. A produção de 
laminados no mesmo período foi de 21,7 
milhões de toneladas, queda de 3,7% sobre o 
registrado no acumulado de 2019. A 
produção de semiacabados para vendas 
totalizou 7,8 milhões de toneladas de janeiro 
a dezembro de 2020, uma retração de 11,6% 
na mesma base de comparação. 

As vendas de aços planos pelos 
distribuidores alcançaram 3,61 milhões de 
toneladas em 2020, alta de 6,6% no 
comparativo com 2019. Em dezembro, os 
distribuidores comercializaram 288 mil 
toneladas, um aumento de 13,8%. Os 
números foram divulgados pelo Instituto 
Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda). 

A indústria nacional de máquinas e 
equipamentos teve alta de 5,1% no 
faturamento em 2020, que somou R$ 144,52 
bilhões como resultado do avanço de 11% 
das vendas internas, para um total de R$ 
104,26 bilhões. O resultado só não foi 
melhor porque as exportações (US$ 7,34 
bilhões) caíram 23,7%. 

Segundo o Instituto Aço Brasil, o 
Indicador de Confiança da Indústria do Aço 
(ICIA) de janeiro de 2021 ficou estável na 
comparação com o mês anterior, em 78,9 
pontos. A estabilidade frente ao mês de 
dezembro, após duas quedas consecutivas, 
ainda mantém o ICIA em patamares 
historicamente elevados, segundo a 
entidade. 

A Klabin informa que celebrou os 
acordos necessários para associação com a 
Timber Investment Management 
Organization (Timo) para a constituição de 
uma Sociedade de Propósito Específico 
(SPE). O objetivo principal da SPE será a 
exploração da atividade florestal no Estado 
de Santa Catarina. Os recursos aportados na 
SPE serão utilizados para aquisições e 
arrendamentos de cerca de 19,5 mil hectares 
de efetivo plantio, bem como o 
financiamento do plantio, substancialmente 
de Pinus, dessas áreas. 

A Petrobras identificou a presença 
de hidrocarboneto em um poço pioneiro do 
bloco C-M-411, localizado no pré-sal da 
Bacia de Campos (RJ). 

O poço 1-BRSA-1377-RJS, denominado 
informalmente de Urissanê, está localizado a 
aproximadamente 200 quilômetros da costa, 
em lâmina d'água de 2.950 metros, onde foi 
constatada a presença de petróleo em 
reservatórios da seção pré-sal. Segundo a 
empresa, os dados do poço serão analisados 
para melhor direcionar as atividades 
exploratórias na área e avaliar o potencial da 
descoberta. 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) caiu em 26 dos 
30 setores da indústria pesquisados em 
janeiro deste ano, na comparação com 
dezembro. Apesar desse recuo, o 
levantamento, divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), mostra que 
todos os 30 setores da indústria considerados 
ainda se mantêm confiantes, com índices 
acima de 50 pontos. 

Comércio 

O Índice de Confiança de Serviços 
(ICS), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
recuou 0,7 ponto em janeiro, para 85,5 
pontos. Em médias móveis trimestrais, o 
índice cedeu 0,7 ponto. 

O Índice de Confiança do Comércio 
(Icom) caiu 0,9 ponto na passagem de 
dezembro de 2020 para janeiro, para 90,8 
pontos, a quarta queda consecutiva, 
informou a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Em médias móveis trimestrais, o 
indicador recuou 1,7 ponto, na terceira 
queda seguida. 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) recuou 2,2% 
em janeiro ante dezembro de 2020, caindo a 
105,8 pontos, informou a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Foi a segunda queda 
seguida. Mesmo assim, o indicador 
permanece no patamar de otimismo (acima 
de 100 pontos) pelo quarto mês consecutivo. 
Na comparação com janeiro de 2020, houve 
queda de 16,4%. 

De acordo com o Índice Cielo de 
Varejo Ampliado (ICVA), as vendas no 
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varejo brasileiro registraram queda de 13,9% 
em 2020 na comparação com o ano anterior. 
Em termos nominais, ou seja, sem descontar 
a inflação, a queda foi de 10,4%, de acordo 
com o levantamento. É o pior resultado 
desde 2014, quando o ICVA começou a ser 
calculado. 

A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP) solicitou ao governador do 
Estado João Doria o veto integral ao Projeto 
de Lei (PL) 581/2016 que proíbe a venda de 
mercadorias que não estejam em estoque 
sem antes comunicar o comprador sobre 
essa disponibilidade. 

Segundo a Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), o fechamento do 
comércio nos dias 1, 2 e 3 de janeiro em 
cumprimento à determinação do Governo 
Estadual, por meio do Plano São Paulo de 
flexibilização econômica, refletiu na prévia 
do Balanço de Vendas deste mês. O 
indicador, com base nos dados fornecidos 
pela Boa Vista S/A, aponta que houve uma 
queda média de 7,8% nas vendas levando-se 
em consideração o movimento do comércio 
relacionado à primeira quinzena de janeiro 
de 2020. 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (ICEC) da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP) registrou queda de 2,7% 
neste mês em comparação a dezembro de 
2020, ficando nos 98,2 pontos, abaixo do 
patamar das centenas atingido em outubro. 

A ligeira queda de 0,1% no varejo 
em novembro ante outubro interrompeu uma 
sequência de seis taxas positivas 
consecutivas, período em que o setor 
acumulou um avanço de 32,2%. No entanto, 
o volume vendido permanece muito 
próximo do pico histórico, apenas 0,1% 
abaixo. O patamar de vendas alcançou 
recordes em novembro nos segmentos de 
outros artigos de uso pessoal e doméstico e 
artigos farmacêuticos, segundo os dados da 
Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 
janeiro de 2000 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Na 
comparação com novembro de 2019, sem 

ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram 
alta de 3,4% em novembro de 2020. 

Houve crescimento em Livros, jornais, 
revistas e papelaria (5,6%), Tecidos, 
vestuário e calçados (3,6%), Equipamentos e 
material para escritório, informática e 
comunicação (3,0%), Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (2,6%) e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (1,4%). 

As perdas ocorreram em Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-2,2%), Combustíveis e 
lubrificantes (-0,4%) e Móveis e 
eletrodomésticos (-0,1%). 

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) reduziu de 4,2% para 3,9% sua 
previsão para a expansão do setor neste ano, 
destacando a desaceleração das vendas em 
novembro frente ao mesmo mês de 2019. 
Segundo a CNC, o fim do auxílio 
emergencial, a situação ainda grave do 
mercado de trabalho e o aumento da inflação 
apontam para vendas mais lentas neste início 
do ano. 

O setor de supermercados impediu 
que o varejo crescesse na passagem de 
outubro para novembro. O setor registrou 
uma perda de 2,2%, derrubado pela inflação 
e alimentos e pela redução no pagamento do 
auxílio emergencial, que diminuiu a 
capacidade de consumo das famílias. 

Cinco das oito atividades que 
integram o varejo registraram perdas em 
novembro de 2020 em relação a novembro 
de 2019. Os dados são da Pesquisa Mensal 
de Comércio divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
No entanto, na média global, houve um 
avanço de 3,4% no volume vendido. 
O bom resultado foi puxado pelos setores de 
outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(16,2%), Móveis e eletrodomésticos (17,8%) 
e Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos e de perfumaria (11,7%). 

As perdas ocorreram em Hipermercados e 
supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-1,7%), Combustíveis e 
lubrificantes (-6,7%), Tecidos, vestuário e 
calçados (-4,9%) Livros, jornais, revistas e 
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papelaria (-15,3%) e Equipamentos e 
materiais para escritório, informática e 
comunicação (-9,9%). 

 Os shoppings brasileiros fecharam o 
ano de 2020 com R$ 129 bilhões em 
faturamento, queda de 33,2% em relação aos 
números de 2019. Se observados os dados 
históricos, o faturamento voltou a patamares 
de 2009, se corrigidos os valores. “A 
pandemia levou nível de faturamento dos 
shoppings para uma década atrás”, segundo 
a Associação Brasileira de Shoppings 
Centers (Abrasce). 

O varejo de materiais de construção 
tem reduzido progressivamente a percepção 
de alta nas vendas. Entre outubro e 
dezembro, houve um "empate técnico entre 
as assinalações de crescimento e as de 
estabilidade nas vendas. Enquanto 44% dos 
entrevistados reportaram alta, 43% 
apontaram estabilidade. Ao mesmo tempo, a 
percepção de queda permaneceu 
praticamente estável frente à sondagem 
finalizada em novembro, tendo oscilado de 
15% para 14%. Os dados são do 
Termômetro Anamaco, medido pelo 
Instituto de Pesquisas da Associação 
Nacional dos Comerciantes de Material de 
Construção (Anamaco), em parceria com a 
FGV/IBRE. 

 A Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) 
e a Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) manifestaram, por meio de nota, sua 
posição contrária à adoção de novas medidas 
restritivas à atividade comercial, 
determinadas pelo Governo do Estado. As 
entidades dizem que o Governo não oferece 
qualquer apoio que possa contribuir para 
amenizar as dificuldades de empresários e 
trabalhadores. "Pelo contrário, o poder 
público estadual aumentou o ICMS para um 
grande número de produtos, fato que torna 
mais difícil a recuperação futura da 
atividade econômica e ainda afeta a 
economia de forma generalizada". 

Agricultura  

A colheita brasileira de grãos deverá 
atingir novo recorde em 2021, produzindo 
260,5 milhões de toneladas no ano. Caso 
essa estimativa se realize, a produção 

representará um aumento de 2,5% em 
relação à safra de 2020.  

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central admitiu na ata da 
última reunião que a recente elevação no 
preço de commodities internacionais e seus 
reflexos sobre os preços de alimentos e 
combustíveis implicam elevação das 
projeções de inflação para os próximos 
meses. 

Boletim da CNA aponta que a China 
respondeu por 33,7% das vendas externas 
brasileiros no ano passado. As exportações 
do agro nacional alcançaram US$ 100,8 
bilhões em 2020, um crescimento de 4,1% 
em relação a 2019. Trata-se do segundo 
maior valor em dez anos. 

As vendas de etanol pelas unidades 
produtoras do Centro-Sul do Brasil somaram 
1,25 bilhão de litros na primeira quinzena do 
mês de janeiro, sendo que 1,21 bilhão de 
litros foram destinados ao mercado interno e 
41 milhões de litros à exportação. O 
resultado das vendas totais representa queda 
de 2,52% ante igual período de 2020, 
conforme os dados do levantamento da safra 
2020/21, divulgado pela União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (Unica). 

 

Mercado de Trabalho 

O Brasil alcançou uma população 
ocupada de 85,578 milhões de trabalhadores 
no trimestre móvel encerrado em novembro, 
segundo os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Na 
comparação com o trimestre móvel anterior, 
houve alta de 4,8%, sinalizando a geração de 
3,912 milhões de postos de trabalho em um 
trimestre. 

Com aumento recorde do número de 
pessoas ocupadas, a taxa de desemprego no 
Brasil ficou em 14,1% no trimestre 
encerrado em novembro, de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad Contínua) do IBGE. A 
taxa é levemente menor que registrada no 
trimestre encerrado em agosto (14,4%), que 
serve de base de comparação. 
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O salário médio de admissão de 
trabalhadores com carteira assinada ficou 
em R$ 1.777,30 de janeiro a dezembro de 
2020, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged). 
Segundo o Ministério da Economia, houve 
um aumento real de R$ 62,66 no salário 
médio, uma variação de 3,65% em relação 
ao ano passado. 

De acordo com a Secretaria de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, quase 40 mil trabalhadores 
formais precisaram se ausentar por mais de 
15 dias do serviço por causa dos efeitos mais 
graves da covid-19 em 2020. Cerca de 
39.532 pessoas receberam o auxílio-doença 
entre abril e dezembro do ano passado. 

Os meses de julho e agosto registraram o 
maior volume de trabalhadores que 
precisaram receber o benefício 
do INSS após contraírem o novo 
coronavírus, com 8.415 e 7.131 
respectivamente. No mês passado, foram 
3.064 entradas no auxílio-doença por causa 
da covid-19. 

 O Índice de Confiança do 
Trabalhador no Brasil, pesquisa promovida 
pelo Linkedin sobre o sentimento dos 
profissionais cadastrados na plataforma 
quanto a busca 
por emprego, renda e carreira, registrou, em 
sua quinta edição, o total de 58 pontos, uma 
queda de dois pontos em relação ao 
levantamento anterior. 

Segundo o LinkedIn, os resultados foram 
puxados principalmente pela queda no nível 
de confiança dos trabalhadores em relação 
à segurança do próprio emprego. Nesse 
quesito, os trabalhadores de pequenas 
empresas estão mais confiantes em sua 
capacidade de manter o emprego e crescer 
em suas carreiras. 

Sistema Financeiro 

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central decidiu, por 
unanimidade, manter a Selic (a taxa básica 
da economia) em 2,00% ao ano. O 
colegiado, no entanto, retirou o “forward 
guidance” - prescrição futura, no jargão 
inglês - adotado desde agosto que 

estabelecia condições sob as quais o Copom 
se comprometia a não elevar os juros. 

Na média de 2020, 66,5% das 
famílias brasileiras estavam endividadas, 2,8 
pontos porcentuais acima do registrado na 
média de 2019, conforme estudo especial 
com base na Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), 
calculada pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). É o maior nível para uma média 
anual da série da Peic, iniciada em 2010. 

Segundo a Peic, a proporção de 
famílias com contas ou dívidas em atraso 
ficou em 25,5%, 1,5 ponto acima da média 
de 2019. Aumentou também o porcentual 
das famílias que declararam não ter 
condições de quitar os débitos no mês 
seguinte e que, portanto, tendem a seguir 
inadimplentes, atingindo 11% na média de 
2020, 1,4 ponto acima de 2019. 

A taxa média de juros no crédito 
livre passou de 26,4% ao ano em novembro 
para 25,5% ao ano em dezembro. Em 
dezembro de 2019, essa taxa estava em 
33,4% ao ano. 

O saldo do crédito ampliado ao setor 
não financeiro subiu 2,1% em dezembro 
ante novembro, para R$ 12,009 trilhões. O 
montante equivale a 162,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil,  

A Eleven Financial Research projeta 
que o Comitê de Política Monetária 
(Copom) deve começar já em março o ciclo 
de aperto monetário, levando a Selic para 
2,25% na próxima reunião. A consultoria 
alterou sua projeção para a taxa de juros no 
fim de 2021, que passou de 3,50% para 
3,75%, e manteve a previsão de Selic em 
5,50% no fim do ano que vem, segundo 
relatório da consultoria. 

A expansão do crédito imobiliário 
em 2020 foi puxada, principalmente, pela 
liberação de financiamentos para a pessoa 
física fazer a compra de moradias. O crédito 
para aquisição de imóveis subiu 60% entre 
2020 e 2019, para R$ 93,9 bilhões. O 
montante foi o maior já registrado pelo 
setor. Deste total, R$ 66,5 bilhões foram 
para a compra de residências usadas, 
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enquanto R$ 27,5 bilhões para novas 
unidades. 

A Caixa Econômica Federal projeta 
crescimento de 15% da sua carteira de 
crédito imobiliário neste ano frente a 2020, 
quando teve desempenho recorde, de acordo 
com o presidente do banco, Pedro 
Guimarães. "Somente em janeiro, nosso 
volume em crédito imobiliário já é 40% 
maior em comparação com o mesmo mês do 
ano passado", afirmou ele, em evento virtual 
promovido pelo banco suíço Credit Suisse 
sobre investimentos na América Latina. 

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 3 
bilhões para a Eixo SP Concessionária de 
Rodovias, operadora do Lote Piracicaba-
Panorama (PiPa), trechos de rodovias 
estaduais de São Paulo que formam a maior 
concessão rodoviária do País. Ao anunciar a 
aprovação, em nota divulgada há pouco, o 
banco de fomento informou que o 
empréstimo cobrirá 58% do total de 
investimentos previstos nos sete primeiros 
anos de concessão. A instituição, também 
aprovou um empréstimo de R$ 450 milhões 
para financiar a compra de jatos da Embraer 
pela companhia aérea americana SkyWest 
Airlines, informou há pouco a instituição de 
fomento. O empréstimo financiará a entrega 
de quatro aeronaves E175 para a SkyWest, 
informou a Embraer em nota mais cedo. 

Com as famílias em dificuldades 
para fechar as contas durante a pandemia do 
novo coronavírus, em meio à retração da 
atividade e ao desemprego, o juro médio 
total cobrado pelos bancos no rotativo do 
cartão de crédito subiu 6,9 pontos porcentual 
de novembro para dezembro. A taxa passou 
de 321,2% para 328,1% ao ano. 

O endividamento das famílias 
brasileiras com o sistema financeiro ficou 
em 50,3% em outubro, ante 48,9% em 
setembro, segundo o Banco Central (BC). Se 
forem descontadas as dívidas imobiliárias, o 
endividamento ficou em 29,3% em outubro, 
ante 28,5% em setembro. 

Enquanto os principais bancos 
privados do País resistem a embarcar de vez 
no microcrédito, fintechs se mexem para 
entrar com força na modalidade em 2021 e 

competir com um dos gigantes do setor 
público, a Caixa Econômica Federal, que 
prepara para este ano um ambicioso 
programa de pequenos empréstimos. É um 
esforço da instituição para compensar em 
parte o fim do auxílio emergencial. 

Inflação 

A inflação medida pelo Índice Geral 
de Preços – mercado (IGP-M) registrou alta 
de 2,58% em janeiro, percentual superior ao 
apurado em dezembro, quando havia 
apresentado taxa de 0,96%, segundo a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

O Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC), que mede a inflação na cidade de São 
Paulo, subiu 0,92% na terceira 
quadrissemana de janeiro, acelerando frente 
ao acréscimo de 0,86% observado na 
segunda quadrissemana do mês, segundo 
dados publicados pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe). 

A Petrobras vai reajustar o preço da 
gasolina e do diesel.  De acordo com a 
estatal, o preço médio da gasolina vai subir 
R$0,10, para R$ 2,08. É uma alta média de 
5,05%. O  último aumento da gasolina foi 
anunciado no último dia 18 de janeiro. 

O Banco Central alterou a projeção 
do IPCA de 2021 de 3,4% para 3,6%. No 
caso de 2022, a expectativa foi mantida em 
3,4%. O Copom deixou de fornecer 
projeções para um cenário com taxa de juros 
fixa e câmbio PPC. 

O Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana 
de janeiro, encerrada na sexta-feira, mostrou 
variação de 0,42%, abaixo dos 0,52% da 
medição anterior. O indicador acumula 
agora alta de 5,00% nos últimos 12 meses, 
conforme informou a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

 O Índice Nacional de Custo da 
Construção - M (INCC-M) registrou alta de 
0,93% em janeiro, uma aceleração ante 
dezembro, quando teve alta de 0,88%, 
informou a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Agora, o indicador acumula 
elevação de 9,39% em 12 meses. Em janeiro 
do ano passado, a variação foi positiva em 
0,26%, e o acumulado de 12 meses era de 
3,99% 
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O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) deve 
desacelerar em janeiro frente a dezembro, 
mas permanecer em um nível alto. O 
intervalo para o indicador no primeiro mês 
do ano vai de 0,63% a 1,08%, gerando 
mediana e média de 0,81%, após subir 
1,06% em dezembro. Em 12 meses, por sua 
vez, o IPCA-15 deve continuar avançando, 
após fechar 2020 com alta de 4,23%. As 
expectativas variam de 4,14% a 4,62%, com 
mediana de 4,33%. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE). 

A projeção mediana para o IPCA de 
2021 atualizada com base nos últimos 5 dias 
úteis foi de 3,47% para 3,60%, conforme o 
Relatório de Mercado Focus. Houve 55 
respostas para esta projeção no período. Há 
um mês, o porcentual calculado estava em 
3,34%. 

A mediana da inflação esperada 
pelos consumidores para os próximos 12 
meses ficou estável em 5,2% em janeiro, 
resultado igual ao obtido em dezembro, 
segundo o Indicador de Expectativa de 
Inflação dos Consumidores, divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 
relação a dezembro de 2019, houve elevação 
de 0,2 ponto porcentual. 

Setor Público 

Com o efeito pandemia de covid-19 
sobre a economia, a arrecadação de 
impostos registrou uma queda real de 6,91% 
no ano passado, patamar mais baixo desde 
2010. Seguindo uma tendência de alto 
iniciada em agosto, a receita em dezembro 
subiu 3,18%, em termos reais, resultado 
melhor para o mês desde 2013. A 
expectativa da equipe econômica é que em 
2021 o processo de recuperação das receitas 
continue. 

A arrecadação de impostos, 
contribuições e demais receitas federais 
registrou queda real (descontada a inflação) 
de 6,91% em 2020 na comparação com o 
ano anterior, para R$ 1,479 trilhão, segundo 
a Secretaria da Receita Federal. De acordo 
com dados oficiais, esse foi o pior resultado 
para um ano fechado desde 2010. Os valores 
foram corrigidos pela inflação. 

O setor público consolidado 
registrou um déficit nominal de R$ 1,015 
trilhão em 2020, segundo o Banco Central. 
Em 2019, o resultado nominal havia sido 
deficitário em R$ 429,154 bilhões. O 
montante de 2020 equivale a 13,70% do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

O déficit primário de R$ 51,837 
bilhões em dezembro continuou a trajetória 
de piora dos resultados fiscais do setor 
público consolidado. Em novembro do ano 
passado, havia sido registrado déficit de R$ 
18,140 bilhões. 

O aumento nos gastos do governo 
para o enfrentamento dos efeitos da 
pandemia causou um crescimento na dívida 
pública brasileira, que encerrou 2020 em 
89,3% do PIB, o maior patamar da série 
histórica iniciada em dezembro de 2006. 

O presidente Bolsonaro apelou aos 
caminhoneiros para que não façam greve na 
próxima segunda-feira (1°). O Ministério da 
Economia avalia a redução do PIS e da 
Cofins sobre o diesel para atenuar o efeito 
do aumento do preço do combustível no 
bolso dos caminhoneiros. Técnicos alertam, 
porém, que a medida só vai para frente se 
houver algum tipo de compensação, com 
elevação de outro tributo ou corte de 
subsídio. 

Apesar das resistências, o Ministério 
da Economia já discute uma nova rodada 
do auxílio emergencial, mas com uma 
condição: a realização de um acordo com 
o Congresso para aprovação rápida de 
medidas de corte de gastos. A decisão só 
deve ser tomada depois das eleições para o 
comando da Câmara e do Senado – 
marcadas para 1.º de fevereiro –, quando o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
pretende abrir diálogo para a aprovação das 
medidas.  

O aumento no volume de despesas 
herdadas de anos anteriores, inscritas nos 
chamados restos a pagar, vai elevar a 
pressão sobre o Orçamento em 2021. O 
estoque de compromissos soma R$ 227,8 
bilhões, resultado da combinação de gastos 
com covid-19, maior volume de emendas 
parlamentares e autorização do Tribunal de 
Contas da União (TCU) para rolar despesas 
com obras que sequer haviam começado. 
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O Programa de Compra e Venda de 
Títulos Públicos Federais pela Internet 
(Tesouro Direto) encerrou 2020 com 
1.443.685 investidores ativos, alta de 20,2% 
no ano, em comparação com 2019, segundo 
dados divulgados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) no Relatório Mensal da 
Dívida Pública. No último mês de 
dezembro, a STN registrou 67.839 novos 
investidores ativos. Ao todo, o Tesouro 
Direto possui 9,2 milhões de investidores 
cadastrados, somando ativos e inativos. 

Segundo economistas da FGV, os 
novos cortes previstos para 2021 para não 
estourar o teto de gastos, a depender da 
intensidade, podem reduzir os investimentos 
do governo federal para 0,1% do PIB, frente 
a uma média de 0,5% da última década. 
Apontam que isso não é o suficiente sequer 
para fazer a manutenção do que já existe, 
quanto mais para melhorar, expandir ou 
criar estradas, aeroportos, portos ou 
hidrelétricas. 

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) determinou um prazo de 60 dias para 
a equipe do ministro da Economia, entregar 
um cronograma detalhado de devolução ao 
caixa da União dos empréstimos feitos 
pelo Tesouro Nacional aos bancos públicos 
por meio de emissão de títulos da dívida a 
partir de 2008. A devolução envolve 
também os aportes feitos nas instituições por 
meio de um instrumento híbrido de capital e 
dívida, chamado de IHCD. 

Candidato à presidência da Câmara, 
o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) diz que 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve 
fazer uma proposta de nova rodada 
do auxílio emergencial neste início do ano. 
Segundo ele, cabe a Guedes e sua equipe 
apresentarem uma sugestão para que a volta 
do benefício seja feita dentro do teto de 
gastos, a regra que impede que as despesas 
cresçam em ritmo superior à inflação, com 
“responsabilidade fiscal”. 

O ministro Tarcísio de Freitas 
pretende baratear o os custos do transporte 
rodoviário de cargas. Uma das mudanças é a 
substituição do cálculo de peso por eixo por 
peso bruto, válido para algumas categorias. 
A medida apoiada por ele também deve 
ampliar a tolerância de peso das cargas. O 

ministro prometeu ainda lançar “em breve” 
o documento de transporte eletrônico para 
caminhoneiros. 

Setor Externo  

A balança comercial registrou um 
déficit de US$ 2,634 bilhões na segunda 
semana de janeiro (11 a 17), de acordo com 
dados divulgados pela Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério da 
Economia. As importações somaram US$ 
5,387 bilhões, mais que os US$ 2,753 
bilhões de exportações. No saldo de todo o 
mês, o déficit comercial é de US$ 1,567 
bilhão. 

Com exportação menor e recorde no 
volume importado, o déficit na balança 
comercial de produtos químicos chegou a 
US$ 30,4 bilhões em 2020, superando 
estimativas da própria Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim). As 
exportações atingiram US$ 10,9 bilhões, 
enquanto as importações chegaram a US$ 
41,4 bilhões no ano passado. Segundo a 
entidade, o indicador superou pela quarta 
vez em toda a história da balança setorial de 
produtos químicos a marca dos U$ 30 
bilhões (anteriormente foram os anos de 
2013, US$ 32 bilhões, de 2014, US$ 31,2 
bilhões, e de 2019, US$ 31,6 bilhões). 

Os economistas do mercado 
financeiro mantiveram a projeção para a 
balança comercial em 2021 na pesquisa 
Focus realizada pelo Banco Central, em 
superávit comercial de US$ 55,00 bilhões. 
Um mês atrás, a previsão era de US$ 55,10 
bilhões. Para 2022, a estimativa de superávit 
foi de US$ 50,00 bilhões para US$ 49,30 
bilhões. Há um mês, estava em US$ 48,90 
bilhões. 

A conta de viagens internacionais 
registrou déficit de apenas US$ 2,350 
bilhões em 2020, segundo o Banco Central. 
O valor reflete a diferença entre o que os 
brasileiros gastaram lá fora e o que os 
estrangeiros desembolsaram no Brasil no 
período. Em 2019, o déficit nessa conta foi 
de US$ 11,599 bilhões 

A rubrica de lucros e dividendos do 
balanço de pagamentos apresentou saldo 
negativo de US$ 17,180 bilhões em 2020. A 
saída líquida é inferior aos US$ 31,919 
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bilhões que deixaram o Brasil em 2019, já 
descontadas as entradas. 

Em dezembro, houve saída líquida de 
recursos via remessa de lucros e dividendos, 
de US$ 530 milhões. A expectativa do BC 
era de que a remessa de lucros e dividendos 
de 2020 somasse US$ 18 bilhões. 

 As reservas internacionais atingiram 
US$ 355,6 bilhões em dezembro de 2020. O 
valor corresponde a queda de US$ 1,6 bilhão 
na comparação com o ano anterior. 

O Brasil registrou um déficit em 
suas transações corrente de US$ 5,393 
bilhões em dezembro. A autoridade 
monetária estimava superávit de US$ 500 
milhões. No mesmo mês de 2019, o saldo de 
conta corrente havia sido negativo em US$ 
4,652 bilhões. 

Com o resultado de dezembro, o País 
registrou um déficit em conta corrente de 
US$ 12,517 bilhões em 2020, ante déficit de 
US$ 50,697 bilhões no exercício anterior. 

O fluxo global de Investimento 
Estrangeiro Direto (IED) caiu 42% em 2020, 
atingindo US$ 859 bilhões, ante US$ 1,5 
trilhão em 2019, segundo Unctad. Riscos 
relacionados à última onda da covid-19, 
ritmo das vacinações e dos programas de 
apoio econômico, frágil situação 
macroeconômica em grandes mercados 
emergentes e incertezas sobre o ambiente 
global para investimentos continuarão a 
afetar o fluxo de IED em 2021. 

O intercâmbio comercial entre 
Brasil e Estados Unidos em 2020 registrou a 
pior marca em 11 anos. O fluxo de 
comércio, que é a soma de exportações com 
importações, de US$ 45,6 bilhões, registrou 
queda de 23,8% em relação a 2019. Os 
dados são do Monitor de Comércio Brasil-
EUA, divulgados pela Amcham (Câmara 
Americana de Comércio). 

Os novos pedidos de auxílio-
desemprego nos Estados Unidos recuaram 
26 mil, na semana encerrada no dia 16, 
informou hoje o Departamento do Trabalho.  
Os pedidos de auxílio continuados, que 
saem com uma semana de atraso, tiveram 
baixa de 127 mil, a 5,054 milhões, segundo 
Dow Jones Newswires.  

As vendas no varejo do Reino Unido 
subiram 0,3% em dezembro ante novembro, 
segundo dados publicados pelo Escritório 
Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em 
inglês) do País.  

Na comparação anual de dezembro, as 
vendas do setor varejista britânico 
aumentaram 2,9%, ficando também aquém 
da projeção do mercado, que era de 
acréscimo de 4,5%, segundo Dow Jones 
Newswires.  

Consolidada como principal 
parceiro comercial do Brasil, a China 
respondeu por US$ 33,6 bilhões do 
superávit de US$ 50,9 bilhões na balança 
comercial em 2020, segundo os dados do 
Indicador de Comércio Exterior (Icomex), 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A alta de 17%, em volume, nas 
exportações para a China foi puxada pelas 
commodities. Dois terços do saldo positivo 
de 2020 se deveram às trocas com o gigante 
asiático. 

A China registrou um crescimento 
de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB), 
sendo uma das poucas economias do mundo 
que registraram crescimento positivo em 
2020, apesar da pandemia. Ainda assim, 
esse é o menor resultado do País em 44 
anos. 

As vendas no varejo dos Estados 
Unidos caíram 0,7% em dezembro ante 
novembro, segundo dados com ajustes 
sazonais divulgados hoje pelo Departamento 
do Comércio americano. A queda foi maior 
que a estimada por analistas consultados 
pelo The Wall Street Journal, que previam 
recuo de 0,1% nas vendas do mês passado. 

A China anunciou que a planta da 
Aurora Alimentos em Chapecó (SC) foi 
reabilitada a exportar carne suína ao país. A 
suspensão tinha sido anunciada no início 
deste mês. Na ocasião, a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse 
que estava atuando junto à cooperativa e ao 
Ministério da Agricultura para garantir 
esclarecimentos adicionais aos chineses 
referentes às práticas de segurança e aos 
"rígidos protocolos setoriais" durante a 
pandemia da covid-19". 
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Segundo Dow Jones Newswires, a 
produção industrial da China registrou alta 
de 2,8% em 2020, segundo o Escritório 
Nacional de Estatísticas do País. Em 
dezembro, a expansão foi de 7,3% na 
comparação anual, acima da expectativa de 
analistas consultados pelo jornal The Wall 
Street Journal, de 6,8%. 

O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) projeta tombo do Produto Interno 
Bruto (PIB) da França de 9,0% em 2020 e 
alta de 5,5% em 2021. De acordo com a 
entidade, o país europeu foi um dos mais 
afetados pela pandemia de covid-19 no 
mundo, com medidas de contenção da 
doença que golpearam a economia. Além 
disso, o FMI diz que a França tem "desafios 
de longa data" para enfrentar, como dívida 
pública elevada, crescimento lento e 
desigualdade social importante, com riscos 
que podem levar a revisões para baixo das 
previsões supracitadas. 

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) alerta que o impacto socioeconômico 
devastador da pandemia da covid-19 
continuará sendo sentido nos próximos anos, 
a menos que investimentos econômicos, 
sociais e em resiliência climática sejam 
feitos para assegurar uma recuperação 
robusta sustentável da economia global. 

    


