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REFORMA TRIBUTÁRIA 

Segundo o economista e jornalista 

Claudia Safatle, o pacote da reforma fatiada, 

em finalização pelo Governo, vai propor o 

corte de cinco pontos percentuais na alíquota 

do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 

(IRPJ), em um prazo de dois anos para, de 

25% para 20%. Em contrapartida, o 

Governo quer tributar com alíquota de 15% 

(podendo chegar a 20%), a distribuição de 

lucros e dividendos das empresas a seus 

acionistas, que hoje é isenta, e extinguir o 

regime dos juros sobre capital. Discute-se 

acabar, também, com as isenções do IR 

sobre algumas aplicações financeiras, tais 

como os certificados de recebíveis 

imobiliários e agrícolas (CRIs e CRAs). 

O FALSO MISERÊ 

Temos insistido na importância do 

descolamento entre o desempenho da 

economia e o ambiente de turbulência e 

incerteza política permanente em que vive o 

País. Os números da atividade econômica 

surpreendem positivamente, sob vários 

aspectos, e uma recuperação cíclica mais 

robusta é um passo importante na retomada 

do crescimento. 

Não podemos, entretanto, esquecer o 

trabalho de pavimentar o futuro e trabalhar 

pelas reformas de que o Brasil precisa. A 

agenda de longo prazo é conhecida 

(elevação da produtividade, codinome do 

crescimento econômico, e investimento em 

capital humano, entre outros fatores), mas as 

reformas administrativa e  tributária são 

peças complementares a esse processo. 

As discussões em torno da reforma 

tributária ocupam cada vez mais espaço que 

a reforma administrativa. Embora ambas 

sejam de extrema importância e tenham 

obstáculos políticos distintos, a última 

parece merecer maior destaque no momento. 

A tributária não está madura. Não há um 

projeto coeso para a reformulação da 

tributação do consumo e da renda, e as 

disputas setoriais, entre entes federativos e 

outros grupos no Congresso continuam a 

impedir a construção de um denominador 

comum coerente. 

No caso da reforma do Estado, as 

resistências estão onde sempre estiveram: 

numa casta de privilegiados que se 

apropriou do Poder e do excedente e 

produtivo. Um dos lobbies mais poderosos 

de Brasília agora conta com reforço – 

explícito e de bastidores – da “tropa de 

choque” do Planalto. Não contente em 

proteger pequenos grupos na reforma da 

Previdência e em autorizar vencimentos 

extra-teto para servidores do Executivo, 

agora trabalha também junto a congressistas 

para barrar o avanço das discussões em 

torno da sua própria reforma. O primeiro 

termômetro desse processo é visto no placar 

da votação do parecer da CCJ: 39x26, 9 

votos contrários a mais do que os 17 dos 

partidos de oposição. 

As dificuldades, mesmo de um 

projeto que trata “apenas” do futuro, são 

reveladores e requerem empenho de toda a 

sociedade. Sob quase todas métricas 

disponíveis (salários, critérios de avaliação e 

progressão de carreira, gastos per capita ou 

em % do PIB, etc.), o Brasil destoa de seus 

pares e, em alguns casos, tem padrões 

nórdicos. 

A única categoria que passou 

incólume em termos de renda e emprego na 

pandemia deve dar a sua contribuição, e o 

País precisa de um serviço público mais 

eficiente, produtivo, moderno e despido dos 

privilégios e dos penduricalhos 

flagrantemente imorais de que desfruta. Ao 

contrário do que a elite do funcionalismo 

pensa, ela não vive num “miserê danado”. 

Antonio Delfim Netto 25/05/2021 A 

Folha de São Paulo. 

 

CRISE DE ENERGIA 

A seca nas regiões das principais 

hidrelétricas do País levou o Governo a criar 

uma “sala de situação” para preparar 

medidas que evitem falta de eletricidade e 

racionamento de energia. Dentre elas, 

devem ser adotadas restrições à navegação 
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por hidrovias e à irrigação, o que pode afetar 

preços de alimentos. A bancada ruralista diz 

que setor não pode pagar pela falta de 

planejamento. A Agência Nacional de 

Energia Elétrica acionou a bandeira 

vermelha nível 2, a mais alta sobretaxa na 

tarifa, em razão dos altos custos de 

utilização das usinas termelétricas. 

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Confiança Empresarial 

(ICE) subiu 7,9 pontos em maio ante abril, 

para 97,7 pontos, maior patamar desde 

março de 2014, último mês antes da 

recessão que se estendeu de 2014 a 2016, 

informou a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). 

A Serasa Experian divulgou dados 

que mostram que a abertura de empresas 

cresceu 27,2% em fevereiro de 2021, 

comparado ao mesmo período do ano 

passado. O número representa 343.811 

novos negócios. 

Os brasileiros depositaram R$ 

72,636 milhões líquidos na poupança em 

maio, informou o Banco Central. Este foi o 

segundo mês de captação positiva para a 

poupança, após três meses de saques 

líquidos. 

A Amazon acertou a compra da 

MGM, o estúdio de filmes como James 

Bond, por US$ 8,45 bilhões. Esse negócio 

eleva a quantia das fusões e aquisições 

anunciadas em 2021 no setor de mídia para 

mais de US$ 240 bilhões, o maior desde a 

virada do século. 

O QuintoAndar, startup 

especializado em aluguel e venda de 

imóveis, anunciou um aporte de US$ 300 

milhões, o que eleva seu valor de mercado 

para US$ 4 bilhões. 

O Índice de Confiança de Micro e 

Pequenas Empresas (IC-MPE) atingiu em 

maio o maior nível desde dezembro de 2020, 

ao registrar 93,5 pontos. Foi a segunda alta 

consecutiva e um avanço de 5,4 pontos em 

relação a abril. Os dados foram divulgados 

pelo Sebrae. 

As expedições de papelão ondulado 

subiram 24,3% em maio, na comparação 

anual, segundo prévia do Índice Brasileiro 

de Papelão Ondulado (IBPO) divulgada pela 

Associação Brasileira de Embalagens em 

Papel (Empapel). Em volume, as expedições 

de caixas, chapas e acessórios de papelão 

totalizaram 331,049 mil toneladas, o maior 

para os meses de maio e correspondente ao 

11º recorde interanual consecutivo. 

PIB e Investimentos 

Os dados divulgados pelo IBGE 

mostram que o Produto Interno Bruto (PIB, 

conjunto de bens e serviços produzidos pelo 

País) avançou 1,2% no primeiro trimestre de 

2021 em comparação com o quarto trimestre 

do ano passado. Em relação ao primeiro 

trimestre de 2020, o crescimento foi de 1%. 

A taxa de poupança ficou em 20,6% 

do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro 

trimestre de 2021. Já a taxa de investimento 

ficou em 19,4%, segundo o IBGE. 

A Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF) subiu 4,6% no primeiro trimestre de 

2021 ante o quarto trimestre de 2020. Na 

comparação com o primeiro trimestre de 

2020, a FBCF mostrou alta de 17%. 

O consumo das famílias teve 

variação negativa de 0,1% no primeiro 

trimestre de 2021, em relação aos três 

últimos meses de 2020. O consumo das 

famílias é o principal componente do PIB 

(Produto Interno Bruto) sob a ótica da 

demanda, respondendo por cerca de 60% do 

cálculo do indicador. 

O setor de serviços, que representa a 

principal fatia do PIB  teve variação positiva 

de 0,4% no primeiro trimestre de 2021, em 

relação aos três últimos meses de 2020. Pela 

ótica da oferta, o setor responde por cerca de 

70% do PIB brasileiro. 

O IBGE também informou que a 

indústria, outro grande setor pela ótica da 

oferta, teve alta de 0,7% no primeiro 

trimestre. 

A economia brasileira fechou o 

primeiro trimestre de 2021 com necessidade 

de financiamento de R$ 60,1 bilhões, uma 

redução de 25,1% frente à necessidade de 

financiamento de R$ 80,3 bilhões observada 

no primeiro trimestre de 2020. Os dados 
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constam das Contas Nacionais Trimestrais, 

divulgadas pelo (IBGE).  

A atividade econômica continuou 

em alta em abril. De acordo com o Índice de 

Atividade Econômica do Banco Central 

(IBC-Br), a economia expandiu 0,44% no 

mês ante março. Até abril, o IBC-Br aponta 

uma alta de 4,77% na atividade econômica 

na comparação com o mesmo período de 

2020. 

Indústria 

A produção industrial caiu 1,3% em 

abril ante março, na série com ajuste 

sazonal, divulgou o (IBGE). Em relação a 

abril de 2020, a produção subiu 34,7%. A 

indústria acumula alta de 10,5% no ano de 

2021. Em 12 meses, a produção contabiliza 

alta de 1,1%. 

No segundo melhor resultado do 

ano, as vendas de veículos novos no País 

tiveram alta de 7,7% na passagem de abril 

para maio, segundo balanço divulgado pela 

Fenabrave, Associação que representa as 

concessionárias de automóveis. No total, 

188,7 mil unidades foram vendidas, entre 

carros de passeio, utilitários leves, como 

picapes e vans, caminhões e ônibus. O 

número é mais do que o triplo (alta de 

203%) em relação aos 62 mil veículos de 

maio do ano passado, quando as 

concessionárias estavam, em grande parte, 

fechadas no início da crise sanitária. No 

acumulado de janeiro a maio, 891,6 mil 

veículos foram vendidos, levando para 

31,9% o crescimento na comparação com os 

cinco primeiros meses do ano passado. 

Com 192,8 mil veículos, a produção 

da indústria automotiva teve crescimento de 

1% em maio frente a abril, informou a 

Anfavea, associação que representa as 

montadoras, em número que engloba carros 

de passeio, utilitários leves, caminhões e 

ônibus. 

A produção industrial avançou em 

12 dos 15 locais pesquisados em abril de 

2021 ante abril de 2020. Os dados são da 

Pesquisa Industrial Mensal - Produção 

Física Regional, divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em São Paulo, maior parque industrial do 

País, a produção saltou 45,5% ante abril de 

2020. 

A produção industrial recuou em 

nove dos 15 locais pesquisados na passagem 

de março para abril, segundo os mesmos 

dados. Em São Paulo, maior parque 

industrial do País, houve queda de 3,3%. 

O mercado brasileiro de cimento, 

puxado pela incorporação imobiliária 

aquecida e pela autoconstrução residencial e 

comercial, voltou a registrar aumento nas 

vendas em maio. O volume cresceu 14% no 

mês, ante maio de 2020, de acordo com 

números divulgados pelo SNIC, entidade 

dos fabricantes no país. No mês, foram 

comercializadas 5,5 milhões de toneladas de 

cimento, ante 4,82 milhões de toneladas um 

ano atrás. 

O faturamento real (descontada a 

inflação) da indústria recuou 1,3% em abril 

ante março, na série já livre de efeitos 

sazonais. O dado faz parte da pesquisa 

Indicadores Industriais da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI). O faturamento 

da indústria vem oscilando entre altas e 

baixas nos últimos meses: houve queda de 

4,1% em fevereiro e avanço de 3,1% em 

março, antes da baixa de 1,3% verificada em 

abril. 

Antes mesmo do projeto do “carro 

voador” estar completo, a Embraer anunciou 

que recebeu uma encomenda para entregar 

200 unidades do veículo elétrico de pouso e 

decolagem vertical.  

O Índice de Confiança do 

Empresário Industrial (Icei), divulgado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

alcançou 61,7 pontos em este mês, uma alta 

de 3,2 pontos em relação a maio. Pela 

metodologia da pesquisa, números acima de 

50 pontos indicam confiança. 

Comércio  

O Índice de Confiança de Serviços 

(ICS) avançou 6,4 pontos na passagem de 

abril para maio, na série com ajuste sazonal, 

para 88,1 pontos, informou a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Em médias móveis 

trimestrais, o índice subiu 1,6 ponto. 

O Índice de Confiança do Comércio 

(Icom) subiu 9,8 pontos na passagem de 
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abril para maio, para 93,9 pontos, informou 

a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 

médias móveis trimestrais, o indicador 

cresceu 1,0 ponto. 

O comércio varejista venderá quase 

30% mais neste Dia dos Namorados, embora 

os preços dos presentes estejam mais 

elevados, segundo cálculos da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC). As vendas para a data 

devem movimentar R$ 1,8 bilhão, um 

crescimento de 29,4% em relação ao mesmo 

período do ano passado. A projeção já 

desconta a inflação acumulada no período. 

As vendas do varejo brasileiro 

subiram 1,8% em abril em relação a março, 

segundo dados da Pesquisa Mensal de 

Comércio (PMC) do IBGE divulgados. É a 

maior alta para o mês desde 2000. Com o 

resultado, o setor acumula alta de 3,6% em 

12 meses, e, agora, se encontra 0,9% acima 

do nível pré-pandemia. 

O Dia dos Namorados, celebrado no 

sábado (12), deve movimentar R$ 1,8 

bilhão, valor abaixo do observado antes da 

pandemia, segundo pesquisa da CNC 

(Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo). Em 2019, a data 

movimentou R$ 1,87 bilhão, segundo a 

entidade. 

O setor de serviços teve 

desempenho positivo em abril. Na 

comparação com março, o volume de 

negócios subiu 0,7% no país. Mesmo com o 

avanço, o setor se encontra 1,5% abaixo do 

patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. 

Em relação a abril de 2020, fase inicial da 

pandemia, houve alta de 19,8%. Conforme o 

IBGE, o setor acumulou baixa de 5,4% em 

12 meses até abril de 2021. No acumulado 

deste ano, o segmento registra variação 

positiva de 3,7%. 

As atividades turísticas já somam 

um prejuízo de R$ 355,2 bilhões desde o 

agravamento da pandemia do novo 

coronavírus no País, em março de 2020. 

Desde o início da crise sanitária, o turismo 

brasileiro já eliminou 474,1 mil postos de 

trabalho formais no setor. O setor chegou a 

maio deste ano operando com 

aproximadamente 48% da sua capacidade 

mensal de geração de receitas, calcula a 

Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC). 

As vendas de materiais de 

construção, em maio, subiram 35,8% em 

relação ao mesmo mês do ano passado. Já 

sobre abril, houve queda de 0,5%. No 

acumulado dos últimos 12 meses até maio, 

as vendas da indústria aumentaram 15,2%. 

O faturamento do comércio 

aumentou 21%, descontada a inflação, em 

maio ante igual mês do ano passado, de 

acordo com o Índice Cielo do Varejo 

Ampliado. O setor que mais se destacou na 

comparação ano contra ano foi bares e 

restaurantes. 

Agricultura  

Segundo os dados do Levantamento 

Sistemático da Produção Agrícola de maio, 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a produção 

da soja deve crescer 9,4% ante 2020, 

totalizando 132,9 milhões de toneladas. Já a 

safra de arroz será 2,8% maior, somando 

11,4 milhões de toneladas. O cultivo de 

algodão herbáceo deve cair 19,7%, para um 

total de 5,7 milhões de toneladas. Quanto ao 

milho, a expectativa é de um recuo de 3,9% 

com produção total de 99,2 milhões de 

toneladas em 2021. O arroz, o milho e a soja 

são os três principais produtos da safra 

nacional de grãos, que, somados, 

representaram 92,6% da estimativa da 

produção e responderam por 87,7% da área 

a ser colhida. 

O Índice de Commodities do Banco 

Central (IC-Br) subiu 1,10% em maio ante 

abril, informou a Instituição. O indicador 

passou de 332,20 pontos para 335,87 pontos. 

No acumulado do ano até maio, o BC-Br 

exibe alta de 27,52 %. Em 12 meses até 

maio deste ano, o indicador do BC mostra 

alta de 48,93%. 

Mercado de Trabalho 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp) subiu 4,7 pontos na 

passagem de abril para maio, para 83,4 

pontos, informou a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Em médias móveis 

trimestrais, o IAEmp subiu 0,1 ponto, 

interrompendo uma sequência de quedas 

iniciada em janeiro. 
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Sistema Financeiro 

A proporção de brasileiros 

endividados alcançou recorde histórico em 

maio, segundo a Pesquisa de Endividamento 

e Inadimplência do Consumidor (Peic), 

iniciada em 2010 pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC). Ao fim de seis meses 

seguidos de crescimento no endividamento 

da população, 68% das famílias declararam 

ter dívidas em maio, alta de 0,5 ponto 

porcentual em relação a abril. Na 

comparação com maio do ano passado, o 

avanço foi de 1,5 ponto porcentual na 

proporção de endividados. A inadimplência 

também aumentou, alcançando 24,3% das 

famílias em maio. O total de famílias com 

dívidas ou contas em atraso cresceu pela 

primeira vez desde agosto. 

As empresas brasileiras captaram R$ 

420,5 bilhões no período de 12 meses 

encerrado em março, alta de 28,3% na 

comparação com o acumulado de 2020, 

segundo levantamento do Centro de Estudos 

de Mercado de Capitais da Fipe (Cemec-

Fipe). Com isso, o endividamento das 

companhias subiu para 61,7% do PIB, o 

maior percentual da década. A 

inadimplência, porém, segue controlada - 

1,27% em abril, último dado do Banco 

Central, ante 1,2% no fim de 2020. 

Inflação  

O Índice de Preços ao Consumidor 

Semanal (IPC-S) acelerou pela quarta leitura 

consecutiva, no encerramento de maio, para 

0,81%, vindo de 0,66% na medição 

imediatamente anterior, a terceira do mês, e 

acumulando alta de 7,98% nos últimos 12 

meses, informou a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). 

O Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC), que mede a inflação na cidade de São 

Paulo, subiu 0,41% em maio, desacelerando 

levemente frente ao acréscimo de 0,44% 

observado em abril, mas ganhando força em 

relação à alta de 0,33% registrada na terceira 

quadrissemana do mês passado, segundo 

dados publicados pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe). Entre janeiro 

e maio de 2021, o IPC-Fipe acumulou 

inflação de 2,67%. Nos 12 meses até maio, a 

alta acumulada foi de 8,50%. 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 

alta de 3,40% em maio, após um avanço de 

2,22% em abril, divulgou a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o 

IGP-DI acumulou uma elevação de 14,13% 

no ano e avanço de 36,53% em 12 meses. 

O IPCA atingiu 0,83% em maio, a 

maior taxa para o mês desde 1996. Os dados 

foram divulgados pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). No 

acumulado de 12 meses até maio chegou a 

8,06%. No ano, a alta de preços atingiu 

3,22%. 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) teve elevação de 0,96% 

em maio, após um avanço de 0,38% em 

abril, segundo dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Como resultado, o índice 

acumulou uma elevação de 3,33% no ano. A 

taxa em 12 meses ficou em 8,90%. Em maio 

de 2020, o INPC tinha sido de -0,25%. 

A inflação medida pelo Índice 

Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 

1,78% em maio, após marcar 1,87% em 

abril, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Com o 

resultado, o indicador registra alta de 

18,18% em 12 meses, acima dos 16,31% 

acumulados até abril. 

A inflação para as famílias que tem 

renda mais baixa chegou a 8,91% no 

acumulado de 12 meses até maio, segundo 

os dados foram divulgados pelo Ipea 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 

Setor Público 

O setor público consolidado teve um 

resultado positivo de R$ 5,711 bilhões com 

juros em abril, após esta rubrica ter 

encerrado março com saldo negativo de R$ 

49,510 bilhões, informou o Banco Central 

(BC). No ano até abril, o gasto com juros 

somou US$ 113,442 bilhões, o que 

representa 4,31% do PIB. Em 12 meses até 

abril, as despesas com juros atingiram R$ 

282,698 bilhões (3,68% do PIB). 

O setor público consolidado 

registrou um superávit nominal de R$ 

29,966 bilhões em abril. Em março, o 

resultado nominal havia sido deficitário em 
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R$ 44,528 bilhões e, em abril de 2020, 

deficitário em R$ 115,820 bilhões. No ano 

até abril, o déficit nominal somou R$ 37,600 

bilhões, o que equivale a 1,43% do PIB. Em 

12 meses até abril, há déficit nominal de R$ 

827,224 bilhões, ou 10,76% do PIB. 

O setor público consolidado 

(Governo Central, Estados, municípios e 

estatais, com exceção de Petrobras e 

Eletrobras) apresentou superávit primário de 

R$ 24,255 bilhões em abril, informou o 

Banco Central. Em março deste ano, havia 

sido registrado superávit de R$ 4,981 

bilhões e, em abril de 2020, déficit de R$ 

94,303 bilhões. O resultado primário reflete 

a diferença entre receitas e despesas do setor 

público, antes do pagamento da dívida 

pública. 

As contas do setor público 

acumularam um superávit primário de R$ 

75,841 bilhões no ano até abril, o 

equivalente a 2,88% do Produto Interno 

Bruto (PIB), informou o Banco Central. Em 

abril, houve superávit primário de R$ 24,255 

bilhões. 

Depois de superar o nível recorde 

em fevereiro, a dívida pública brasileira caiu 

pelo segundo mês seguido e atingiu 86,7% 

do PIB em abril. Os dados foram divulgados 

pelo Banco Central (BC). 

A União pagou R$ 779,49 milhões 

em dívidas de Estados e municípios no mês 

de maio, informou o Tesouro Nacional. Com 

isso, chega a R$ 3,3 bilhões o total de 

parcelas de dívidas de Estados e municípios 

honradas pela União neste ano. Desde 2016, 

foram R$ 36,25 bilhões. 

O Governo vai prorrogar o auxílio 

emergencial aos mais vulneráveis por mais 

três meses, informou o ministro da 

Economia, Paulo Guedes. Com isso, a ajuda 

voltada aos mais vulneráveis durante a 

pandemia de covid-19 será estendida até 

outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a 

R$ 375 e com igual alcance em termos de 

público. 

Setor Externo  

A economia dos Estados Unidos 

teve geração líquida de 559 mil empregos 

em maio, segundo dados publicados pelo 

Departamento do Trabalho do país. Já a taxa 

de desemprego dos EUA caiu, de 6,1% em 

abril para 5,8% em maio. Em maio, o salário 

médio por hora aumentou 0,50% ante o mês 

anterior, ou US$ 0,15, a US$ 30,33. Já na 

comparação anual, houve acréscimo salarial 

de 1,98%. 

O déficit comercial dos Estados 

Unidos diminuiu 8,2% em abril ante março, 

a US$ 68,9 bilhões, segundo dados 

publicados pelo Departamento do Comércio 

americano. 

O índice de preços ao consumidor 

(CPI, na sigla em inglês) dos Estados 

Unidos subiu 0,6% em maio ante abril, 

segundo dados com ajustes sazonais 

publicados pelo Departamento do Trabalho. 

O número de pedidos de auxílio-

desemprego nos Estados Unidos caiu 9 mil 

na semana encerrada em 5 de junho, a 376 

mil, segundo dados com ajustes sazonais 

publicados pelo Departamento do Trabalho 

americano. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do 

Reino Unido cresceu 2,3% em abril em 

relação a março, o crescimento mensal mais 

rápido desde julho do ano passado. O 

desempenho foi puxado pelo setor de 

serviços em meio à redução das medidas de 

distanciamento social à medida que o 

processo de vacinação acelerou no país. 

A balança comercial brasileira 

registrou superávit comercial de US$ 2,775 

bilhões na segunda semana de junho. De 

acordo com dados divulgados pela 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 

Ministério da Economia, o valor foi 

alcançado com exportações de US$ 7,388 

bilhões e importações de US$ 4,613 bilhões. 

Em junho, a balança comercial acumula 

saldo superavitário em US$ 4,639 bilhões, 

com exportações em US$ 11,674 bilhões e 

importações de US$ 7.035 bilhões. No 

acumulado do ano, o saldo comercial é 

superavitário em US$ 31,763 bilhões. 

O índice de preços ao produtor (PPI, 

na sigla em inglês) dos Estados Unidos 

subiu 0,8% em maio ante abril, segundo 

dados com ajustes sazonais publicados pelo 

Departamento do Trabalho americano. 

As vendas no varejo dos Estados 

Unidos caíram 1,3% em maio ante abril, 
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para US$ 620,2 bilhões, segundo dados com 

ajustes sazonais divulgados pelo 

Departamento do Comércio. 

O acordo histórico do G-7 (grupo 

das sete maiores economias) para tributar as 

empresas multinacionais com alíquota 

mínima de 15% pode forçar uma mudança 

no cenário da guerra fiscal entres os países e 

garantir ao Brasil um ganho de arrecadação 

de € 900 milhões (R$ 5,58 bilhões) ao ano. 

 

 

 

 

 


