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PEC EMERGENCIAL 

Finalmente, foi divulgada a PEC 
Emergencial que deixou pelo caminho as 
medidas mais duras, como a possibilidade 
de redução de jornadas e salários, e com 
isso, o maior impacto fiscal de curto 
prazo. Ficaram os mecanismos que 
regulamentam as condições para o 
acionamento dos gatilhos do teto e as 
vedações a ele associadas: expansão do 
gasto com pessoal, aumento das 
remunerações, criação de novas despesas 
obrigatórias (e seu reajuste acima da 
inflação), entre outras. 

A PEC, cuja essências está no 
Congresso desde 2019, pegou de surpresa 
alguns parlamentares, que preferem votar 
apenas o auxílio e deixar o resto para 
depois, para aprofundar o debate. 
Desperdiçamos tempo precioso no 2º 
semestre de 2020. 

A tempestade perfeita já se forma 
no horizonte, com a elevação dos juros 
longos aqui e lá fora. Junte-se a isso as 
ameaças de intervenções pelo presidente 
nos preços de mercado e nossa vocação de 
empurrar os ajustes sempre para depois, 
temos a receita para o desastre. 

Antônio Delfim Netto, Ex-Ministro 
da Fazenda e do Planejamento - Folha de 

São Paulo 03/03/2021 

SOS/INDÚSTRIA 

A crise no setor industrial exige 
ação imediata dos empresários e do 
Governo para recuperar o tempo perdido e 
reverter a tendência de seu gradual 
enfraquecimento. Se essa questão não for 
enfrentada de imediato, a perda da 
competividade da indústria se tornará 
irreversível. 

Nos últimos seis anos, 36,6 mil 
fábricas fecharam as portas no Brasil, 17 
por dia. A saída da Ford e da Mercedes 
põem em risco todo o setor automotivo. 
No ano passado, com a crise econômica 

nacional agravada pela covid-19, o setor 
registrou sua menor participação no 
Produto Interno Bruto (PIB) desde o início 
da série histórica, em 1946. O Brasil 
deixou de figurar como uma das dez 
maiores economias globais. 

Rubens Barbosa – O Estado de 
São Paulo 09/02/21 

IMPOSTO EMERGENCIAL 

A criação de um “imposto 
emergencial e temporário” começou a ser 
estudada para arrecadar recursos para a 
concessão de uma nova rodada do auxílio 
emergencial com o agravamento da 
pandemia. A ideia está em análise pelo 
Governo e vem sendo discutida com 
parlamentares da base para dar fôlego ao 
pagamento do auxílio. 

A expectativa é ter um esboço do 
modelo de uma nova rodada do auxílio na 
primeira semana após o carnaval e a ideia 
do “imposto emergencial e temporário” foi 
incluída na discussão, segundo apurou o 
Estadão/Broadcast, entre as diversas 
propostas, apesar de o presidente Jair 
Bolsonaro já ter se colocado contra a 
criação de um novo tributo e haver 
resistências no Congresso. 

O grupo técnico que estuda a 
retomada do auxílio trabalha até mesmo 
com algumas alíquotas para a reedição de 
um imposto nos moldes da CPMF, sobre 
transações financeiras. Elas seriam entre 
0,05% e 0,10%, podendo chegar a 0,15%. 

Em tese, novo imposto ficaria em 
vigor o tempo necessário para dar fôlego 
ao pagamento de uma nova rodada do 
auxílio emergencial. Mas esse discurso 
não é novo. 

BOLSONARO/MOURÃO 

O Presidente Jair Bolsonaro 
promoveu uma reunião ministerial no 
Palácio do Planalto sem a presença do 
vice, o general Hamilton Mourão (PRTB). 
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Segundo assessores palacianos, 
Bolsonaro fez um aviso individual a cada 
uma das pastas sobre o encontro, evitando 
assim convocar uma reunião do conselho 
de Governo, justamente para não precisar 
convidar Mourão. 

OPERAÇÃO LAVA-JATO 

Em março de 2017 começou a 
Operação Lava-Jato, enterrada 
oficialmente no dia 4 desde mês, com a 
decisão do procurador-geral da República, 
Augusto Aras, de desmontar a força-tarefa 
que funcionava em Curitiba havia sete 
anos, a maior e mais exitosa operação de 
combate à corrupção no País, que retomou 
todos esses escândalos anteriores, colocou 
na cadeia empreiteiros e políticos, que 
desde sempre financiaram relações 
políticas corruptas. Inclusive o ex-
presidente Lula, que agora luta na Justiça 
para anular suas condenações, da mesma 
maneira que historicamente foram 
anuladas todas as investigações sobre 
corrupção política no País. 

O ISOLAMENTO DO BRASIL 

Todos os países atrasados na 
vacinação correm o risco de estagnação, 
ou de uma recuperação muito aquém do 
que poderia ser com a vacinação no 
mesmo ritmo dos países desenvolvidos. 

A ampliação da desigualdade entre 
os países já está ocorrendo, pela diferença 
na velocidade da vacinação. O Brasil, 
hoje, está entre os países atrasados na 
vacinação que terão uma recuperação mais 
lenta. Isso devido á incrível falta de visão 
do Governo, que poderia ter articulado 
mais vacinas. 

Monica De Bolle – O Globo 08/02/2021 

PROTAGONISMO NO CRÉDITO 

O Governo conseguiu evitar 
explosão do endividamento e da 
inadimplência no ano passado, mesmo 
com a crise sem precedentes causada pela 
covid-19. O Crédito foi uma das saídas 
para famílias e empresas sustentarem o 
consumo, pagarem despesas do dia a dia, 
além das dívidas e outros compromissos 

financeiros. O maior volume de recursos 
disponibilizados no sistema financeiro 
ampliou o endividamento, mas a 
inadimplência manteve-se sob controle, 
em virtude das medidas adotadas. 

Famílias e empresas ficaram mais 
endividadas em 2020, o crédito suportou a 
recomposição da renda e a capacidade de 
pagamento. O maior uso do crédito, vale 
ressaltar, não é necessariamente algo 
negativo para economia, ao contrário, em 
momentos de maior restrição de renda, 
cabe ao crédito o protagonismo na indução 
do consumo. Como a crise afetou 
rapidamente o mercado de trabalho e, 
consequentemente, os rendimentos dos 
consumidores e o faturamento das 
empresas, a saída foi buscar crédito. O que 
se deseja é a utilização saudável do 
crédito, em um ambiente de juros baixos, 
em que o maior uso do dinheiro 
emprestado não se traduza em descontrole 
da inadimplência. 

Carlos Thadeu de Freitas – Chefe da 
Divisão Econômica da CNC 

LIBERDADE DE IMPRESSA 

Em uma solenidade no Palácio do 
Planalto, o Presidente Bolsonaro disse que 
a imprensa em seu Governo tem 
“liberdade demais de sobra”, mas 
lamentou o que chamou de censura às 
mídias sócias. Para Rui Barbosa, a 
imprensa é a vista da nação. “Através dela, 
acompanha o que se passa ao perto e ao 
longe, enxerga o que lhe malfazem, 
devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe 
o que lhe sonegam ou roubam, percebe 
onde lhe alvejam ou nodam, mede o que 
lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que 
lhe interessa e se acautela do que ameaça.” 

Merval Pereira – O Globo 13/2/2021 

DECEPÇÃO 

Salim Matter, ex-secretário 
especial de desestatização e privatização 
do Ministério de Economia confessa que o 
desapontamento com o Governo 
Bolsonaro não é um fato novo. A ideia era 
a de que, sob batuta de Paulo Guedes, 
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haveria um choque de gestão. O déficit 
fiscal acabaria, muitas privatizações 
seriam feitas, o poder público seria mais 
eficiente e o ambiente de negócios sofreria 
uma revolução, nada disso aconteceu.  

PETROBRAS 

“Há um ambiente negativo para as 
estatais de maneira geral, o discurso já 
contamina as empresas de energia e o 
Banco do Brasil pode voltar a ter fuga de 
capitais, diz Luis Sales, estrategista-chefe 
da Guide Investimentos, que recomendou 
a venda dos papéis da Petrobras. Houve 
uma série de revisões para baixo ou de 
preço-alvo para as ações, o que pode 
acarretar novas correções. XP 
Investimentos, Bradesco BBI e Credit 
Suisse indicaram a venda dos ativos, 
enquanto o Safra cortou o preço-alvo e o 
Itaú BBA sugeriu a redução da exposição 
e suspendeu a cobertura. 

“A gente sugere a saída, apesar da 
queda mais forte, porque se for adotada a 
política de não paridade de preços (com o 
mercado internacional) pode haver novas 
tombos”. 

O RISCO LULA 

O longo e enfático discurso de 
Lula deixou clara a possibilidade da sua 
candidatura ao Planalto, em 2022, liberado 
em seus direitos políticos do ministro 
Edson Fachin, do STF. “Foi um discurso 
muito magnético, por mais que se discorde 
de Lula. O ex-presidente mostrou o bicho 
político que é. Está em forma, esperto e 
bem orientado em termos estratégicos.”, 
analisa o cientista político Rafael Cortez, 
sócio da Tendências Consultoria. O 
cientista político Humberto Dantas, diretor 
de Educação do Centro de Liderança 
Pública (CLP) e coordenador da pós-
graduação em Ciência Política da 
Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo (Fesp), vai no mesmo tom. 
Para o Ministro Delfim Netto, a 
tragicomédia da cena econômica brasileira 
contínua de vento em popa, para o espanto 
da plateia e os aplausos dos que não 

demonstram nenhum compromisso com o 
País.  

Notas e Informações - Opinião - Jornal O 
Estado de São Paulo 10/03/2021 

 ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O agregado especial de Atividades 
turísticas cresceu 0,7% em janeiro ante 
dezembro, segundo os dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços, divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O segmento de turismo 
avançou 122,8% entre maio de 2020 e 
janeiro de 2021, mas ainda precisa crescer 
42,1% para retornar ao patamar de 
fevereiro do ano passado, no pré-
pandemia. 

Na passagem de dezembro para 
janeiro, nove das 12 unidades da 
Federação pesquisadas tiveram expansão 
na atividade turística, com destaques para 
Rio de Janeiro (4,4%), Rio Grande do Sul 
(11,4%) e Distrito Federal (10,4%). Houve 
retrações relevantes em São Paulo  
(-1,7%), Goiás (-7,4%) e Minas Gerais  
(-3,1%). 

As atividades turísticas já 
acumulam prejuízo de R$290,6 bilhões 
desde o início da pandemia de covid-19, 
em março de 2020. O setor chegou a 
fevereiro deste ano operando com apenas 
42% da sua capacidade mensal de geração 
de receitas, calcula a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). 

Mais da metade (51%) do prejuízo 
do setor ficou concentrada nos Estados de 
São Paulo (R$ 104,9 bilhões) e Rio de 
Janeiro (R$ 45,5 bilhões). A estimativa da 
CNC considera o que o turismo deixou de 
arrecadar desde a segunda quinzena de 
março até o fim de fevereiro, tendo como 
base informações das pesquisas 
conjunturais e estruturais do IBGE, além 
de séries históricas de fluxos de 
passageiros e aeronaves nos 16 principais 
aeroportos brasileiros. 

O Banco Central divulgou o 
Boletim Regional com dados sobre a 
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evolução da atividade econômica em cada 
região no último trimestre de 2020, em 
comparação com o terceiro trimestre do 
ano passado. 

Os dados mostram que a atividade 
econômica no Sudeste avançou 2,6% de 
outubro a dezembro na comparação com o 
período de junho a setembro. O 
desempenho foi seguido pela Região Sul, 
com alta de 2,5%, e pelo Centro-Oeste, 
com crescimento de 2,1%. Na sequência, o 
índice do Nordeste subiu 1,8% no último 
trimestre do ano, enquanto o Norte 
recuperou apenas 0,7%. 

A produção diária de petróleo e 
gás natural em janeiro deste ano ficou em 
3,73 milhões de barris de óleo equivalente 
(boe/d), segundo boletim da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Deste volume 
total, o petróleo respondeu por 2,87 
milhões de barris por dia (bpd) e o gás, 
136 milhões de m³/d. 

A produção de petróleo avançou 
5,4% comparativamente a dezembro, mas, 
em relação a janeiro de 2020, houve uma 
queda de 9,3%. Já a extração de gás 
natural subiu 7,4% comparado ao mês 
anterior e caiu 1,7% frente a igual mês do 
ano passado. 

O Índice de Commodities do 
Banco Central (IC-Br) subiu 7,03% em 
fevereiro ante janeiro, informou a 
instituição. O indicador passou de 291,18 
pontos para 311,66 pontos. 

Para efeito de comparação, o BC também 
divulga em seu documento o indicador 
internacional de commodities, o CRB, que 
avançou 5,44% na mesma relação mensal. 

A alta do IC-Br na margem em 
fevereiro foi resultado direto do avanço 
dos três segmentos que compõem o 
indicador: Agropecuária (+5,57%), Metal 
(+8,78%) e Energia (+10,71%). 

O Indicador de Incerteza da 
Economia Brasileira (IIE-Br) recuou 9,2 
pontos na passagem de janeiro para 
fevereiro, para 128,2 pontos, segundo a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). O 
indicador está 13 pontos acima do nível de 
fevereiro passado, antes do agravamento 
da pandemia de covid-19 no Brasil. 

O Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) calculado pelo Ibre/FGV recuou 1,8 
ponto em fevereiro, para 91,1 pontos. Foi 
o quinto mês consecutivo de recuo do 
indicador, que atingiu seu pico recente aos 
97,5 pontos, em setembro. Em médias 
móveis trimestrais, o ICE mantém a 
tendência de queda pelo terceiro mês 
consecutivo, ao cair 1,5 ponto em 
fevereiro, em consequência da 
desaceleração do nível de atividade no 
primeiro trimestre de 2021 e o avanço de 
uma nova onda de covid.  

As vendas de imóveis cresceram 
26,1% em 2020, para 119.911 unidades, 
segundo dados da Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e 
da Fundação Instituto de Pesquisas (Fipe). 
Os lançamentos tiveram expansão de 
1,1%, no ano passado, para 113.191 
unidades. Segundo a Abrainc, o 
desempenho de lançamentos e vendas de 
imóveis, em 2020, foi o melhor desde 
2014. 

O setor de serviços tem sido o 
mais afetado desde o início da pandemia. 
Em 2020, serviços de transporte e 
armazenagem sofreram queda de atividade 
de 9,2%, enquanto outros serviços, 
incluindo os de alimentação, perderam 
12,1%. A despeito da tímida retomada 
após a reabertura de bares, restaurantes e 
hotéis na segunda metade do ano passado, 
as restrições iniciais à circulação afetaram 
dramaticamente a oferta e a demanda por 
serviços, sobretudo nos grandes centros. A 
recuperação no segundo semestre de 
2020 foi insuficiente para recompor essas 
perdas iniciais. 

Só existe crescimento seguro e 
duradouro com investimento produtivo – e 
nisso o País vem falhando, de forma 
assustadora, há muito tempo. O total 
investido em máquinas, equipamentos e 
obras ultrapassou 20% do PIB apenas em 
4 dos 21 anos desde 2000. A maior taxa 



 5

foi 20,9%, em 2013. A menor, 14,6%, 
ocorreu em 2017. A média anual na Ásia 
emergente tem ficado em torno de 35%. 

 A retomada do nível de atividades 
no fim de 2020 pegou alguns setores da 
economia com estoques baixos. Desde 
então, as empresas vêm tentando recompor 
a produção. Mas nem todos os insumos 
estão disponíveis, sem falar que alguns 
preços subiram, na esteira da alta de 
diversas commodities e da desvalorização 
do real. A segunda onda da covid-19 vai 
acentuar a crise de abastecimento. O 
quadro põe em xeque a expectativa de 
recuperação da produção e ameaça as 
vendas ao mercado externo, também 
colocadas em risco por causa da demora 
da vacinação da população. 

Os Barômetros Globais 
Coincidente e Antecedente da Economia 
subiram em março, informou a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), com os primeiros 
efeitos do avanço da vacinação nos países 
desenvolvidos. O Barômetro Global 
Coincidente subiu 4,5 pontos em março, 
ao passar de 97,9 para 102,4 pontos, o 
maior nível desde dezembro de 2017. Já o 
Barômetro Global Antecedente saltou 11,9 
pontos no mês, para 117,1 pontos, o maior 
nível desde junho de 2010. 

PIB e Investimentos 

De acordo com o relatório Focus, 
as Projeções para PIB caíram 0,03 p.p e 
espera-se um fechamento de 3,26% no 
ano. 

A Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
melhorou suas previsões para o 
desempenho da economia do Brasil nos 
próximos anos. Em relatório sobre 
perspectivas, a entidade informou que 
elevou a projeção para o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) do País em 
2021, de 2,6% na estimativa de dezembro 
para 3,7% na atual. Já a expectativa de 
expansão em 2022 passou de 2,2% para 
2,7%. 

Segundo dados divulgados pelo 
IBGE, o PIB do Brasil cresceu 3,2% no 

quarto trimestre, em relação aos três meses 
imediatamente anteriores. No terceiro 
trimestre, havia crescido 7,7% sobre o 
período imediatamente anterior. Na 
comparação com o quarto trimestre de 
2019, o PIB caiu 4,1% 

Os números do PIB mostram que 
os investimentos públicos e privados (a 
chamada Formação Bruta de Capital Fixo) 
na economia brasileira recuaram 0,8% em 
2020. O pior resultado anterior foi em 
2015 (-13,9%). No quarto trimestre de 
2020, a FBCF subiu 20% ante o terceiro 
trimestre do ano. Na comparação com o 
quarto trimestre de 2019, a FBCF mostrou 
alta de 13,5%. 

Segundo o Instituto, a taxa de 
investimento (FBCF/PIB) no dado fechado 
de 2020 ficou em 16,4%. 

O consumo das famílias registrou 
queda de 5,5% em 2020, em relação a 
2019, segundo o IBGE. 

O PIB de São Paulo cresceu 0,4% 
em 2020 puxado pelo setor de serviços. 
Responsável por 77% do PIB do Estado, o 
setor de serviços e tecnologia cresceu 
1,8% e, ao compensar as quedas na 
agropecuária (-1,7%) e na indústria  
(-2,9%), puxou o resultado positivo do ano 
passado. 

O forte aumento das incertezas 
sobre os rumos da política econômica no 
Brasil levou o JPMorgan a revisar seu 
cenário para o País. A projeção do PIB de 
2021 foi elevada de 2,6% para 3,1%, por 
conta da reedição do auxílio emergencial e 
da economia externa tendendo a ficar mais 
aquecida com o avanço da vacinação. Ao 
mesmo tempo, a alta do PIB em 2022 foi 
reduzida de 2,6% para 2,4%. 

Indústria 

O relatório Focus indica que a 
expectativa para a produção industrial em 
2021 encerre em 4,37%, representando um 
aumento de 0,07 p.p. em relação ao 
relatório anterior (4,30%). 

A alta de 3,36% nos preços dos 
produtos industriais na porta de fábrica em 
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janeiro foi decorrente de avanços em todas 
das 24 atividades pesquisadas, segundo os 
dados do Índice de Preços ao Produtor 
(IPP), divulgado pelo IBGE. A taxa foi a 
segunda mais elevada da série histórica, 
iniciada em janeiro de 2014. O resultado 
só ficou aquém do aumento de 3,41% 
registrado em outubro de 2020. 
As quatro maiores variações foram 
observadas nas indústrias extrativas 
(10,70%), metalurgia (6,10%), refino de 
petróleo e produtos de álcool (5,30%) e 
calçados e produtos de couro (5,19%). 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) registrou 
forte queda em março. Segundo a 
pesquisa, divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), o indicador 
teve um recuo de 5,1 pontos em relação a 
fevereiro e é a terceira maior queda 
mensal da série histórica, inferior somente 
às registradas em junho de 2018, após a 
paralisação dos caminhoneiros, e em abril 
de 2020, devido à pandemia da covid-19. 

A produção industrial avançou 
0,4% em janeiro de 2021, sendo o nono 
mês consecutivo de crescimento. A 
indústria extrativa mostrou avanço de 
1,5%, já a indústria de transformação 
apresentou variação de -0,1% 
praticamente estável no mês, dados com 
ajuste sazonal. 

Entre as atividades, a principal 
influência positiva foi do avanço de 3,1% 
na fabricação de produtos alimentícios, 
eliminando parte da redução de 11,0% 
acumulada nos três últimos meses de 
2020. 

Outras contribuições positivas 
relevantes partiram de indústrias extrativas 
(1,5%), produtos diversos (14,9%), 
celulose, papel e produtos de papel 
(4,4%), veículos automotores, reboques e 
carrocerias (1,0%) e móveis (3,6%). 

A produção cresceu em oito dos 15 
locais pesquisados em janeiro de 2021 
ante janeiro de 2020, segundo os dados da 
Pesquisa Industrial Mensal - Produção 
Física Regional, divulgados pelo IBGE. 

Em São Paulo, maior parque 
industrial do País, houve um avanço de 
5,6%. Os demais aumentos ocorreram no 
Pará (13,3%), Paraná (11,5%), Santa 
Catarina (10,1%), Minas Gerais (9,8%), 
Rio Grande do Sul (9,8%), Ceará (9,6%) e 
Pernambuco (7,0%). 

Na direção oposta, houve perdas 
na Bahia (-13,9%), Mato Grosso (-13,9%), 
Espírito Santo (-11,5%), Amazonas  
(-9,8%), Goiás (-9,3%), Rio de Janeiro  
(-5,2%) e Região Nordeste (-3,3%). 

Também na direção oposta, a 
metalurgia (-13,9%) exerceu o principal 
impacto negativo no mês, interrompendo 
seis meses de taxas positivas consecutivas, 
período em que acumulou expansão de 
59,0%. 

A demanda por bens industriais no 
País aumentou em janeiro, segundo o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O Indicador Ipea de Consumo 
Aparente de Bens Industriais teve um 
crescimento de 0,6% em relação a 
dezembro. 

A produção industrial brasileira 
voltada para o mercado doméstico 
avançou 0,9% em janeiro ante dezembro, 
enquanto a importação de bens industriais 
teve uma queda de 3,6%. 

Os principais índices que medem o 
desempenho dos produtos químicos de uso 
industrial tiveram em janeiro de 2021 
resultados positivos na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. A produção 
teve crescimento de 8,08%, as vendas 
internas tiveram elevação de 6,7% e o 
Consumo Aparente Nacional (CAN), 
resultado da soma da produção mais 
importação excetuando-se as exportações, 
cresceu 8,8%, segundo levantamento da 
Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim). Já a utilização da 
capacidade instalada foi de 76%, dois 
pontos acima do registrado em janeiro de 
2020. 

No período de 12 meses, de 
fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, na 
comparação com os 12 meses anteriores, a 
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produção teve crescimento de 1,25%, as 
vendas internas subiram 1,97% e o CAN 
teve crescimento de 12,4%. 

A Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan) avalia que a aprovação 
do Projeto de Lei 1.937/20, que autoriza o 
tratamento tributário especial para usinas 
de geração de energia elétrica a gás natural 
no Estado, aprovado este mês na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), trará mais competitividade ao Rio 
de Janeiro em relação a outros Estados que 
já concedem o benefício. 

As vendas de cimento em fevereiro 
de 2021 totalizaram 4,7 milhões de 
toneladas, um crescimento de 14% em 
relação ao mesmo mês de 2020. Já no 
acumulado dos últimos 12 meses, o 
avanço foi de 11,8%, de acordo com o 
Sindicato Nacional da Indústria de 
Cimento (SNIC). 

A BR Distribuidora registrou lucro 
líquido de R$ 3,148 bilhões no quarto 
trimestre de 2020, ante R$ 96 milhões no 
mesmo período do ano passado. Em 2020, 
o lucro líquido somou R$ 3,905 bilhões, 
alta de 76,6% na comparação com 2019. 

Segundo boletim estatístico mensal 
da Associação Brasileira de Embalagens 
em Papel (Empapel), as expedições 
totalizaram 328,28 mil toneladas em 
janeiro, com expansão de 5,57% na 
comparação anual. Com ajuste sazonal, as 
expedições somaram 339,712 mil 
toneladas, com alta de 1,04% ante 
dezembro, no segundo crescimento 
consecutivo. 

Com o ritmo reduzido pela falta de 
peças, a produção das montadoras caiu 
3,5% no mês passado na comparação com 
o mesmo período de 2020. Entre carros de 
passeio, utilitários leves, caminhões e 
ônibus, 197 mil veículos foram montados 
em fevereiro, o volume mais baixo dos 
últimos sete meses. 

De acordo com a Anfavea, o 
resultado também corresponde ao pior 
fevereiro na atividade do setor desde 2016, 
quando a indústria automotiva produziu 

144,3 mil veículos no segundo mês do 
ano. 

Frente a janeiro, a produção caiu 
1,3%, levando o volume acumulado no 
primeiro bimestre para 396,7 mil 
unidades, praticamente no mesmo nível 
(alta de 0,2%) dos dois primeiros meses do 
ano passado. 

Comércio 

 A queda de 0,3% no volume 
vendido pelo comércio varejista em 
janeiro deste ano ante janeiro do ano 
passado interrompeu uma sequência de 
sete meses de avanços. O resultado foi o 
mais negativo para meses de janeiro desde 
2017, quando houve recuo de 1,2%. 

 No varejo ampliado, que inclui as 
atividades de veículos e material de 
construção, a queda de 2,9% registrada em 
janeiro de 2021 ante o mesmo mês do ano 
anterior interrompeu uma sequência de 
seis meses de crescimento. O resultado de 
janeiro foi o mais negativo para o mês 
desde 2016, quando o volume vendido 
caiu 14,1%. 

A CNC enviou ofício ao 
Ministério da Economia e à Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), pedindo 
a prorrogação para pagamento dos 
empréstimos do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe). 

O Pronampe foi essencial para 
empresas no País durante a crise. No 
entanto, aponta a CNC no ofício, o 
agravamento da pandemia e o consequente 
fechamento de milhões de 
estabelecimentos do comércio, como vem 
ocorrendo em várias cidades e Estados, 
também precisa ser levado em 
consideração para uma eventual 
prorrogação de carência. 

Segundo estudo da CNC, no ano 
passado, o isolamento social imposto pela 
pandemia e o avanço acelerado do 
comércio online derrubaram a abertura de 
lojas físicas no País. Entre inaugurações e 
fechamentos, o comércio perdeu 75,2 mil 



 8

pontos de venda. O levantamento 
considera lojas com vínculo empregatício 
que entram no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged). 

O resultado de 2020 foi o pior 
desde 2016, quando o saldo tinha sido de 
105,3 mil lojas fechando as portas, na 
época, por causa da maior recessão da 
história recente. Após dois anos seguidos 
de saldo positivo – com a abertura líquida 
de 27,1 mil lojas –, o estrago em 2020 só 
não foi maior por causa do auxílio 
emergencial. 

Considerado o motor da economia, 
o setor de serviços começa este ano com 
alta de 0,6% em janeiro, na comparação 
com dezembro, segundo dados divulgados 
pelo IBGE. O resultado mostra uma leve 
recuperação após a estabilidade registrada 
em dezembro. 

Em 12 meses, porém, o setor 
acumula queda de 8,3%, a mais intensa 
perda neste período de comparação desde 
que a série histórica iniciada em dezembro 
de 2012. É o único setor econômico que 
não recuperou as perdas da pandemia. 

O Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Experian registrou a 
maior retração de toda a série histórica do 
índice, iniciada em 2001. Segundo o 
levantamento, a atividade do comércio 
teve queda de 12,2% no acumulado anual 
de 2020 em comparação a 2019. 

 A CNC diminuiu de 3,5% para 
3,4% a expectativa de crescimento do 
volume de receitas dos serviços, em 2021. 
A estimativa tem como base os dados da 
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de 
janeiro de 2021, divulgada pelo IBGE. 

Após o anúncio feito pelo Governo 
de São Paulo, de reclassificar todo o 
Estado para a fase vermelha a partir da 
primeira hora do dia 6/3, o comércio 
varejista paulista pode registrar perda de 
R$ 11 bilhões no mês de março, segundo 
estimativas da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (Fecomércio-SP). O valor é 
semelhante aos impactos mensurados de 

recuo médio mensal entre abril e maio de 
2020, meses críticos da pandemia da 
covid-19 no ano passado. 

As vendas reais do setor de 
supermercados em São Paulo devem 
crescer 1,45% em 2021 ante 2020, 
segundo previsão da Associação Paulista 
de Supermercados (APAS).  

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (ICEC), medido 
pela Fecomércio-SP, alcançou 97,1 pontos 
no mês de fevereiro, o que representa 
queda de 1,1% em relação a janeiro, 
quando ficou em 98,2 pontos. No mesmo 
período do ano passado, o ICEC estava em 
125 pontos - 22,3% a mais que o número 
atual. 

A Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) conseguiu liminar 
na 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio 
contra a determinação do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, de limitar o funcionamento 
de bares e restaurantes até 17h. A Justiça 
concordou com os argumentos da 
Associação e ampliou o horário para às 
20h. 

Agricultura  

A produção brasileira de grãos em 
2020/21 deve atingir novo recorde de 
272,32 milhões de toneladas, 
representando aumento de 6% (ou 15,37 
milhões de t a mais) na comparação com o 
período anterior 2019/20, quando a safra 
alcançou 256,95 milhões de t., segundo a 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). 

A safra de 2021 deverá totalizar 
263,1 milhões de toneladas, uma alta de 
3,5% em relação ao resultado de 2020, o 
equivalente a 9,0 milhões de toneladas a 
mais. Os dados são do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) 
de fevereiro, divulgado pelo IBGE, e 
sinalizam mais um recorde na série 
histórica, iniciada em 1975. 

Em relação ao levantamento de 
janeiro, houve elevação de 0,3% na 
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estimativa para a produção deste ano, o 
equivalente a 908,4 mil toneladas a mais. 

Um grupo de sete produtores de 
grãos do Centro-Oeste captou R$ 63,6 
milhões com a emissão de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio (CRAs) com o 
compromisso de não realizar nenhum tipo 
de desmatamento, mesmo de forma legal, 
e de recuperar matas ciliares nas áreas de 
preservação permanente (APP), que são 
requeridas pelo Código Florestal. 

As exportações brasileiras de 
produtos do agronegócio alcançaram 
US$6,465 bilhões em fevereiro, 2,8% mais 
que no mesmo mês de 2020, segundo 
dados da Secex compilados pelo 
Ministério da Agricultura. As importações 
do agro aumentaram 14,9% na 
comparação, para US$ 1,221 bilhão, 
mesmo assim o superávit setorial ainda 
aumentou 0,4%, para US$ 5,224 bilhões. 

Os dados da balança comercial do 
primeiro bimestre deste ano, mostram o 
quanto o agronegócio depende da soja. O 
volume exportado desse produto caiu 50% 
em janeiro e fevereiro, em relação a igual 
período do ano passado. Com isso, a 
participação da agropecuária nas 
exportações, que foi de 15% no primeiro 
bimestre de 2020, recuou para 12,8% neste 
ano. A ausência da soja nos portos 
brasileiros fez com que as exportações 
totais da agropecuária recuassem 11% em 
relação a igual período de 2020. 

A exportação de carne de frango in 
natura e processada em fevereiro somou 
348,8 mil toneladas, 0,1% acima de igual 
mês de 2020, quando foram embarcadas 
348,4 mil toneladas ao mercado externo. 
Já a receita recuou 5,8%, de US$ 553,8 
milhões em fevereiro do ano passado para 
US$ 521,7 milhões neste ano, informou há 
pouco a Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA). 

Segundo relatório do IBGE, apesar 
do choque provocado pela pandemia, o 
PIB da agropecuária cresceu 2% no ano 
passado, na contramão da queda de 4,1% 
da economia. O bom desempenho das 

lavouras de soja, café e milho e da 
produção de carnes puxou o setor para o 
melhor desempenho desde 2017.  

No quarto trimestre de 2020, o PIB 
da agropecuária caiu 0,5% ante o terceiro 
trimestre. Na comparação com o quarto 
trimestre de 2019, o PIB da agropecuária 
mostrou queda de 0,4%. 

Mercado de Trabalho 

A taxa de desemprego entre os 
jovens de 18 a 24 anos ficou em 29,8% ao 
fim de 2020. Houve alta de 6 pontos 
percentuais em relação a 2019. É a maior 
taxa anual da série histórica, iniciada em 
2012. 

A falta de experiência faz com que 
os jovens sejam os que mais sofrem com a 
redução do número de vagas no mercado 
de trabalho. Na população em geral, a taxa 
de desemprego é de 13,9%. 

A maior desocupação por faixa 
etária é no grupo de 14 a 17 anos (42,7%). 
Um jovem nessa faixa etária trabalha sob 
condições específicas. Pode atuar, por 
exemplo, como menor aprendiz. Entre as 
pessoas de 25 a 39 anos, a taxa é de 
13,9%. 

Em todas as outras faixas etárias o 
percentual de desocupação é inferior à 
média geral. Na camada de 40 a 59 anos, a 
taxa é de 9%. Já entre as pessoas com mais 
de 60 anos, é de 5%. 

O Conselho de Administração da 
Petrobras aprovou a proposta de aumento 
de remuneração dos administradores da 
estatal, que será apresentada na 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
marcada para o dia 14 de abril. O aumento 
será de 8,27% e abrange o período de abril 
de 2021 e março de 2022. 

Se aprovado, o total do pagamento 
será de R$ 47 milhões no período, contra 
os R$ 43,3 milhões aprovados no 
exercício anterior. A justificativa para o 
aumento é o "cenário com lucro líquido 
contábil positivo". Em 2020, a estatal 
lucrou R$ 7,1 bilhões. 



 10

O Indicador Antecedente de 
Emprego (IAEmp) recuou 0,6 ponto na 
passagem de janeiro para fevereiro, para 
82,9 pontos, segundo a FGV. Em médias 
móveis trimestrais, o IAEmp caiu 0,5 
ponto. 

Sistema Financeiro 

Após registrar lucro líquido 
recorde de R$ 20,7 bilhões em 2020, o 
BNDES pagará R$ 4,9 bilhões em 
dividendos referentes ao resultado do ano 
passado para o Tesouro Nacional. 
Segundo a diretora financeira do Banco, 
Bianca Nasser, o pagamento será feito 
“nos próximos meses”, após aprovação em 
assembleia de acionistas - embora o único 
acionista do BNDES seja a União. 

Segundo Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), realizada pela CNC, a 
quantidade de brasileiros com dívidas 
registrou novo aumento no mês passado, 
chegando a 66,7% do total de famílias no 
País. 

O percentual de famílias com 
dívidas ou contas em atraso caiu pelo 
sexto mês consecutivo, alcançando 24,5% 
em fevereiro, contra 24,8% em janeiro. A 
proporção é a menor registrada desde 
fevereiro de 2020 (24,1%), antes do início 
da pandemia. 

O presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o 
crédito imobiliário efetivo cresceu 78% 
nos primeiros dois meses de 2021, em 
comparação a igual período do ano 
passado. A carteira de crédito para o 
segmento, ele disse, deve chegar a R$ 130 
bilhões este ano, acima dos R$ 116 bilhões 
de 2020, que já havia sido recorde. 

O BNDES está, mais uma vez, sob 
a ameaça de perder recursos. A Proposta 
de Emenda Constitucional nº 186, a PEC 
Emergencial, previa o fim da destinação 
de 28% da arrecadação de PIS/Pasep que 
compõe o orçamento do Banco por meio 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). 

A caderneta de poupança fechou o 
mês de fevereiro de 2021 com nova saída 
de recursos, no segundo mês seguido de 
saques líquidos após dez meses 
consecutivos de captações. Dados 
divulgados pelo Banco Central mostram 
que saíram da poupança R$ 5,832 bilhões 
líquidos no mês passado. 

A taxa Selic atingiu o mínimo 
histórico de 2% durante a pandemia, e 
nesse mês de março o Copom decidirá 
novamente sobre ela. A maioria do 
mercado já aposta em uma elevação de 
pelo menos 0,25 pontos, em meio ao 
recrudescimento da crise sanitária no País, 
que tem motivado novas restrições ao 
fluxo de pessoas e fechamento de 
estabelecimentos considerados não 
essenciais.  Com a atividade nos serviços 
caindo, a comunicação Copom passa a ser 
ainda mais importante do que a decisão da 
Selic, segundo Carlos Thadeu de Freitas, 
ex-diretor do BNDES. 

A B3 divulgou seus dados 
operacionais do mês de fevereiro. A 
movimentação média diária no mercado 
de ações ficou em R$ 39,483 bilhões, alta 
de 6,8% em relação a janeiro. Já na 
comparação com o mesmo mês de 2020, o 
volume foi 34,8% maior. 

O número de investidores ativos 
está próximo de superar os 3,5 milhões, 
chegando a 3,497 milhões ao final do mês 
passado. O número é 3,6% maior que ao 
final de janeiro, e 77,2% maior que em 
fevereiro do ano passado. O número de 
empresas listadas chegou a 420, ante 392 
um ano atrás. O valor de mercado das 
companhias abertas chegou a R$ 5,2 
trilhões. 

A "fábrica de projetos" de 
concessões e PPPs em infraestrutura do 
BNDES encerrou 2020 com 37 projetos 
consolidados, em diferentes estágios de 
desenvolvimento. Eles somam 
investimentos em obras no valor estimado 
em R$ 180 bilhões. O Banco já firmou 
acordo para incluir mais 23 projetos na 
carteira, mas tem apetite para mais. A 
ideia é assumir mais projetos em três áreas 
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prioritárias: saneamento básico, 
iluminação pública e portos. 

A autonomia do Banco Central do 
Brasil, recentemente aprovada no 
Congresso Nacional, possui um 
significado muito maior e mais profundo 
do que seus próprios artigos aprovados 
pelos nossos legisladores. O objetivo 
principal da lei consiste em alterar a 
estrutura do BC com o objetivo de 
proteger a diretoria e o seu presidente de 
possíveis interferências políticas por 
membros do Executivo. Para isso, o texto 
estabelece que a diretoria possua mandatos 
fixos e, além disso, define que o 
Presidente da República não pode demitir 
seus membros por vontade própria, sem 
que a diretoria apresente um comprovado 
e recorrente desempenho insuficiente, e 
sem a aprovação da maioria absoluta no 
Senado, como uma espécie de 
Impeachment. 

Inflação 

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) teve elevação de 
0,82% em fevereiro, após um avanço de 
0,27% em janeiro, segundo dados 
divulgados há pouco pelo IBGE. 

Como resultado, o índice 
acumulou uma elevação de 1,09% no ano. 
A taxa em 12 meses ficou em 6,22%. Em 
fevereiro de 2020, o INPC tinha sido de 
0,17%. 

O IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) registrou 
alta de 0,86% em fevereiro. Esse foi o 
maior percentual para o mês desde 2016, 
quando teve alta de 0,90%. No acumulado 
de 12 meses, a inflação chegou a 5,20%. 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou reajuste médio 
de 6,02% nas tarifas da Enel Rio. Para 
consumidores conectados à alta tensão, o 
aumento será de 10,38%. Já para a baixa 
tensão, a alta será de 4,63%. 

Os novos aumentos dos 
combustíveis anunciados pela Petrobras, 
de 9,2% para a gasolina e de 5,5% para o 

diesel nas refinarias, reduzem, mas ainda 
não equiparam os preços da estatal ao 
Preço de Paridade de Importação (PPI), 
informou o presidente da Associação 
Brasileira dos Importadores de 
Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo. 
"Com os aumentos, as defasagens médias 
em relação aos preços de paridade para 
importações cairão para R$0,05/l para 
gasolina e R$0,10/l para o diesel". 

O diesel subiu R$ 0,15 e a gasolina 
R$0,23 por litro nas refinarias da 
Petrobras, R$ 2,86 (+5,5%) e R$ 2,84 
(+9,2%) respectivamente, acima do último 
aumento na mesma data. 

O Índice Geral de Preços ao 
Mercado (IGP-M) voltou a ser apontado 
por setores da economia e economistas 
como um péssimo indexador de contratos, 
especialmente de aluguel e alguns 
serviços. A discussão foi retomada após a 
disparada recente do índice. No 
acumulado dos 12 meses encerrados em 
fevereiro, o IGP-M alcançou 28,94%, sua 
maior alta desde maio de 2003 (31,53%.) 
No mês anterior, havia acumulado em 12 
meses alta de 21,71% enquanto 
o IPCA subiu 4,56% no mesmo período. 

O Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 
alta de 2,71% em fevereiro, após um 
avanço de 2,91% em janeiro, segundo a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Com o resultado, o IGP-DI 
acumulou uma elevação de 5,69% no ano 
e avanço de 29,95% em 12 meses. 

O Índice de Preços ao Consumidor 
da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (IPC-Fipe) de fevereiro 
surpreendeu, ao ter ficado abaixo da taxa 
da 0,29% que ele esperava. Destaque para 
Alimentação, que apresentou deflação de 
0,31%, dando sequência a uma 
desaceleração que já aparecia nas prévias 
do indicador. 

O Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) voltou a acelerar, para 
0,54%, no encerramento de fevereiro, 
vindo de 0,34% na medição 
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imediatamente anterior, a terceira do mês, 
e acumula alta de 5,42% nos últimos 12 
meses, segundo a FGV. 

Prévia do IGP-M aponta variação 
de 1,95% na leitura de março, ante alta de 
2,53% na leitura de fevereiro, indicando 
desaceleração. O aumento no mês sofreu 
contribuição principalmente dos preços 
por atacado (IPA-M), alta de 2,33% no 
período.  

Setor Público 

 O recrudescimento da pandemia de 
covid-19 levou o Brasil a registrar novo 
recorde no número diário de mortes. Nas 
últimas 24 horas, foram contabilizados 
mais 2.286 óbitos em decorrência da 
doença, segundo dados do dia 10/3/21 
divulgados pelo Ministério da Saúde. O 
total de vidas perdidas no País já chega a 
270.656. 

O Senado manteve o limite de 
R$44 bilhões para a despesa do auxílio 
emergencial, fora do teto de gastos, neste 
ano. O dispositivo foi aprovado pelos 
senadores por 55 votos a 17. A oposição 
apresentou um requerimento para retirar a 
limitação, que acabou permanecendo no 
texto. 

A economia prevista com as 
medidas de ajuste da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que autoriza uma 
nova rodada de auxílio é de R$ 150 
bilhões em dez anos para União, Estados e 
Municípios. Para os cofres do Governo 
federal seriam poupados R$ 34,3 bilhões 
em uma década, valor inferior ao limite 
estipulado de R$ 44 bilhões para a nova 
rodada do benefício. 

A Câmara dos Deputados aprovou, 
em primeiro turno, o texto da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que recria o 
auxílio emergencial a vulneráveis e institui 
mecanismos de ajuste nas despesas, como 
congelamento de salários de servidores, 
quando há elevado comprometimento das 
finanças de União, Estados e Municípios. 
O sinal verde veio depois de o próprio 
presidente Jair Bolsonaro ter endossado, a 
contragosto do Ministério da Economia, 

uma tentativa de fatiar a PEC para deixar 
de fora parte das medidas duras. 

O aumento da alíquota da CSLL 
para os bancos, de 20% para 25%, está 
previsto para durar seis meses, entre o 
início de julho e o fim de dezembro. Trata-
se de um esforço do Governo para 
compensar a perda de arrecadação que terá 
com a decisão de zerar as alíquotas de 
PIS/Cofins sobre o diesel por dois meses e 
sobre o gás de cozinha de forma 
permanente. 

Preocupado com a tributação de 
45%, na média, incidente sobre os serviços 
importados, o Governo estuda estender o 
regime de “drawback” para esses itens, 
segundo o secretário de Comércio 
Exterior, Lucas Ferraz. A cobrança de 
impostos e contribuições ficaria suspensa 
nos itens utilizados na produção de bens 
destinados à exportação. A medida poderá 
ser estendida a serviços contratados no 
Brasil. Há, porém, um empecilho: a perda 
de receitas federais decorrente dessa 
desoneração seria significativa e difícil de 
acomodar no atual quadro de restrição 
fiscal. 

A Fundação Getúlio Vargas 
demonstra que o socorro financeiro da 
União – de R$ 7 bilhões para gastos com 
saúde e R$ 30 bilhões para recompor 
perdas de arrecadação de ICMS nos seis 
primeiros meses de pandemia – foram 
mais que suficientes, no agregado dos 
Estados, para cobrir a queda de R$ 12 
bilhões em ICMS verificada de abril a 
setembro. Com isso, esses entes 
registraram alta real de 3,4% na receita 
corrente líquida em relação a 2019. 
Apenas três estados fecharam o ano no 
campo negativo, com destaque para o 
Espírito Santo, com queda nominal da 
RCL de 1,2%.  

Entre 7 e 9 de abril, o ministro 
Tarcísio de Freitas voltará diariamente à 
B3 para leiloar 28 concessões. Serão R$10 
bilhões em investimentos privados. Estão 
na lista 22 aeroportos (incluindo Curitiba, 
Manaus e Goiânia), a Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (Fiol) e cinco 
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terminais portuários. A oferta de tantos 
ativos numa única semana recebeu um 
nome: “Infra Week”. A recessão global 
lança dúvidas sobre o interesse do 
mercado na próxima rodada de 
concessões. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou déficit comercial de US$ 427,6 
milhões na primeira semana de março. De 
acordo com dados divulgados pela 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) 
do Ministério da Economia, o valor foi 
alcançado com exportações de US$ 5,598 
bilhões e importações de US$ 6,026 
bilhões. No acumulado do ano, o saldo 
comercial é deficitário em US$ 261,4 
milhões. 

A Academia Chinesa de Ciências 
calcula também que o desenvolvimento do 
transporte de contêineres da China 
continua sendo o centro e a base para um 
desenvolvimento global estável. Os portos 
do País completaram 14,5 bilhões de 
toneladas de carga acumulada em 2020, 
4,3% acima de 2019. A produção de 
contêineres em 2020 no Porto de Xangai, 
o primeiro dessa lista, atingiu novo 
recorde mesmo em um ambiente 
internacional desfavorável, liderando o 
mundo pelo 11º ano. 

O embaixador do Reino Unido no 
Brasil, Peter Wilson, parabenizou, os 
"esforços" empenhados pelo País para 
adotar as recomendações da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), na qual o Brasil 
deseja ingressar. Em evento de lançamento 
oficial do relatório da OCDE sobre a 
governança das estatais brasileiras, Wilson 
afirmou que o Reino Unido continua 
apoiando o processo de entrada do Brasil 
na organização. 

De acordo com dados coletados 
pela OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), apenas a China terminou o 
ano com crescimento, de 2,3%, entre 
países que já divulgaram o PIB  de 2020. 

O Federal Reserve (Fed) afirma 
que a maioria dos distritos reportou que os 
níveis de emprego subiram, "embora 
lentamente". A informação consta do 
Livro Bege, sumário de opiniões que 
embasa as decisões de política monetária 
nos Estados Unidos. 

O déficit comercial dos Estados 
Unidos aumentou 1,8% em janeiro ante 
dezembro, a US$ 68,2 bilhões, segundo 
dados publicados hoje pelo Departamento 
do Comércio americano.  

Já o saldo negativo da balança de 
dezembro foi revisado para cima, de 
US$66,61 bilhões para US$ 67 bilhões. 

As exportações dos EUA subiram 
1% na comparação mensal de janeiro, a 
US$ 191,9 bilhões, e as importações 
avançaram 1,2%, a US$ 260,2 bilhões. 

A China anunciou que estabeleceu 
uma meta de crescimento econômico 
anual acima de 6% para este ano. Em 
discurso, o premier Li Keqiang afirmou 
que o plano é recuperar as perdas causadas 
pela pandemia do coronavírus por meio de 
investimentos na autonomia da ciência e 
tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


