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CENTRO DO COMÉCIO É LANÇADO 
COM O APOIO DA CNC 

Em evento on-line, no dia 5 de 
maio, foi lançado o Centro de Inovação do 
Comércio, que ficará localizado em 
Londrina (PR). O projeto, que conta com o 
apoio da CNC, vai funcionar como um 
centro de soluções, identificando 
oportunidades para que seja possível 
realizar, na prática, o desenvolvimento de 
ações não apenas nas lojas e negócios, mas 
também voltadas para ruas inteligente. 

O presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, participou do lançamento, que 
reuniu também alguns das principais 
lideranças políticas do Paraná, como o vice-
governador do Estado e presidente da Fe-
comércio-PR, Darci Piana, e o prefeito de 
Londrina, Marcelo Belinati Martins. 
Segundo Tadros, a ideia é tornar o projeto 
referência nacional na prestação de 
tecnologia, além de aproveitar as inovações 
para melhoria de comércio. “A criação do 
Centro de Inovação do Comércio acontece 
em momento oportuno, já que a pandemia 
evidenciou a necessidade de mudança 
cultural nas organizações e empresas, com a 
adoção de novas tecnologias e alocação de 
capital para testes e experimentos”. 

São realizadores do projeto a CNC, 
o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-PR e o 
Sindicato do Comércio Varejista de 
Londrina, com parceria do Sebrae-PR, 
Agência Brasileira de Desenvolvimento 
(ABDI), Prefeitura de Londrina, Fundação 
Araucária e Governo do Paraná. “A CNC 
ajudou a construir o projeto básico e, com a 
implantação e a boa experiência, ficará o 
conhecimento a ser replicado em outros 
Estados, na busca da modernização das ruas 
do comércio e centros comerciais das 
capitais”, afirma Elienai Câmara, Gerente de 
Comunicação da Confederação e 
coordenador do Grupo de Trabalho de 
Inovação da CNC. 

Além dos realizadores, outros 
parceiros foram fundamentais para viabilizar 
o lançamento do Centro de Inovação do 

Comércio, como a Deputada Federal Luísa 
Canziani e seu pai, o Ex-Deputado Federal e 
Secretário de Governo da Prefeitura de 
Londrina, Alex Canziani, entusiastas de 
primeira hora do projeto e principais 
articuladores com a destinação de recursos 
para a iniciativa. 

VENCENDO A CRISE 

A conjuntura econômica no Brasil 
está superando a crise de corona vírus. 
Embora o setor público seguidamente 
deficitário continue travando os 
investimentos, a criação de empregos e a 
expansão das atividades em geral, a 
agricultura vem produzindo seguidas safras 
recordes. A indústria e o comércio que 
foram os setores mais castigados pela 
pandemia estão se recuperando 
satisfatoriamente. O comércio exterior 
também vai bem, com crescimento 
acumulado no ano até maio de 31,3% nas 
exportações e de 20,9% nas importações no 
mesmo período, enquanto os Investimentos 
Diretos no país captaram US 21,3 bilhões no 
primeiro quadrimestre. 

 INFLAÇÃO E DESEMPREGO 

“.... A inflação ficará acima da meta 
neste ano e no próximo, segundo as últimas 
projeções, e, pior que isso, poderá estourar 
em 2021 o limite de tolerância de 5,25% 
fixado pelas autoridades. 

Passado o primeiro choque da 
pandemia, a atividade econômica voltou a 
crescer, embora em ritmo ainda insuficiente 
para zerar o recuo do ano passado. A 
desocupação permanece elevada e o custo de 
sobrevivência das famílias, já em alta 
sensível nos meses finais de 2020, continua 
avançando. Mesmo com algum recuo no 
segundo semestre, a inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), poderá fechar o 
ano com alta acumulada de 5,3%, segundo o 
(Ipea) vinculado ao Ministério da Economia, 
no mercado, a mediana das projeções aponta 
5,24% para este ano, taxa bem superior à 
meta (3,75%) e muito próxima do limite 
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superior de tolerância, de acordo com a 
pesquisa Focus, do Banco Central. 

A mesma pesquisa registra, com 
base num grupo menor de instituições, uma 
projeção mais atualizada: 5,36%. Para 2022 
o relatório indica uma alta de preços – de 
3,67% - superior ao centro da meta, fixado 
em 3,5%. Só em 2023 o aumento do IPCA 
deverá voltar ao centro do alvo, de 3,25%, 
mas essa previsão está longe de ser 
tranquilizante. As pressões continuarão 
fortes e, se nada tornar o quadro mais 
complicado, a alta de preços baterá na meta. 
Uma folga significativa no ritmo da inflação 
parece improvável, num ambiente de 
incerteza e dólar instável. 

A novidade mais favorável no front 
inflacionário é um certo arrefecimento dos 
custos da comida – à primeira vista, uma 
bênção para os pobres. Nos 12 meses até 
abril os preços de alimentos consumidos em 
casa aumentaram 15,5%, 3,6 pontos 
porcentuais a menos que no período até 
janeiro. Mas esse grupo permaneceu, como 
observam os autores do estudo do Ipea, 
como principal foco de pressão 
inflacionária. Excluído o impacto dos preços 
dos alimentos, a inflação nos 12 meses até 
abril caiu de 6,76% para 5,34%. Mas o 
quadro muda quando se observam certos 
detalhes. 

No caso das comidas, o 
arrefecimento pode ter sido passageiro. 
Além disso, os novos aumentos, mesmo 
quando mais moderados, ocorrem sobre uma 
base muito elevada, sem proporcionar de 
fato um alívio. Além disso, os aumentos de 
preços monitorados, como os de eletricidade 
e gás, também complicam severamente a 
situação das famílias pobres. Não basta pôr 
algum alimento na panela. É preciso ter 
meio para cozinhá-lo. 

Todos esses problemas se tornam 
mais graves quando afetam pessoas 
desocupadas, sem renda ou renda 
comprimida. 

Os últimos números do desemprego 
são do trimestre dezembro-fevereiro. Nesse 
período, havia 14,4 milhões de 
desempregados, equivalentes a 14,4% da 
força de trabalho. Nenhuma informação dos 
meses seguintes sugere mudança 

significativa nas condições de emprego. Se 
tiver ocorrido alguma melhora, deve ter sido 
muito moderada, a julgar pelas condições 
fracas do consumo e da atividade na 
indústria e no setor de serviços. Também 
quando a esse ponto a situação brasileira é 
uma das piores, quando se observam as 
economias emergentes e as desenvolvidas. 

Nos 37 países da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), a inflação nos 12 meses até março 
estava em 2,4%. na União Europeia a 1,7%. 
nos Estados Unidos 2,6%. e no Brasil em 
6,1%. Na OCDE, em março, o desemprego 
médio havia recuado para 6,5%. Nenhum 
chefe de governo dos países desse grupo foi 
filmado em aglomerações ou comandando 
um desfile de motociclistas.”  

Antonio Carlos Pereira – Diretor de 
Opinião – O Estado de São Paulo 

25/05/2021 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Acionista e membro do conselho de 
administração da fabricante de celulose e 
papel da Klabin, Horácio Lafer Piva se diz 
menos otimista do que o mercado, em 
relação ao desempenho da economia 
brasileira. Segundo Horácio, não há sinais 
de avanço das reformas, o que impede uma 
trajetória de crescimento sustentado do PIB. 

Mesmo após uma década de baixo 
crescimento econômico e com a atividade 
impactada pela pandemia, o Brasil encontra-
se no momento sob risco de escassez de 
energia elétrica e alta no preço. O risco 
hidrológico foi apontado pelo secretário de 
Política Econômica, Adolfo Sachsida, como 
um elemento que pode elevar a inflação e 
atrapalhar a recuperação da economia e se 
soma a outros riscos para este ano, como a 
pandemia e a própria questão fiscal. 

A economia brasileira encolheu 
2,1% em março, na comparação com 
fevereiro, e cresceu 1,7% no primeiro 
trimestre, em relação ao quarto trimestre do 
ano passado, ambos os dados 
dessazonalizados, segundo o Monitor do 
PIB/FGV. Na comparação interanual, a 
economia cresceu 1,6% nos primeiros três 
meses do ano, e 5,2% em março. 
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A atividade econômica em Niterói 
(RJ) recuou 7,7% no primeiro trimestre, em 
comparação com o mesmo período de 2020, 
mas não parou o setor naval na cidade. O 
movimento de carga e descarga portuária, 
estacionamento, operação de terminais e 
armazéns apresentou alta de 87%, segundo o 
Boletim de Movimento Econômico da 
Secretaria Municipal de Fazenda. As 
atividades no porto se beneficiaram 
diretamente do tráfego de equipamentos 
para a exploração de petróleo e gás na Bacia 
de Santos.  

O total de perdas contabilizadas em 
2020 pelo turismo, serviços, segmento de 
veículos e varejo não essencial no Brasil foi 
de cerca de R$ 225,7 bilhões, segundo a 
Fecomércio-SP. O montante registrado é 
maior do que tudo o que países como a 
Sérvia (R$ 222 bilhões) e a Tunísia (R$ 214 
bilhões) produzem no intervalo de um ano. 

A expedição de caixas, acessórios e 
chapas de papelão ondulado alcançou 
323,878 mil toneladas em abril, um aumento 
de 13,5% ante o mesmo período do ano 
passado (285,457 mil toneladas). Na 
comparação com março de 2021, houve 
queda de 8,72%. Foi o maior volume 
expedido para os meses de abril e a primeira 
vez que o volume foi superior à 300 mil 
toneladas para esse mês. 

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, de 
acordo com a FGV. A Instituição lembra 
que o índice chegou a alcançar 97,5 pontos 
em setembro de 2020, mas entrou em 
seguida numa fase declinante, que se 
estendeu até março passado. 

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST) subiu 2,2 pontos em 
maio e registrou a primeira alta do ano. O 
indicador de sondagem do setor chegou a 
87,2 pontos, com ajuste sazonal, ainda 
abaixo do nível de março (88,8). Em médias 
móveis trimestrais, houve queda de 1,6 
ponto, o quinto recuo consecutivo. 

 

 

PIB e Investimentos 

O investimento no Brasil começa a 
esboçar reação, depois da queda histórica de 
4,1% da economia em 2020 provocada pela 
pandemia. Um novo ciclo de alta das 
commodities, puxando as exportações da 
agroindústria e da mineração, leilões de 
portos, ferrovias, aeroportos, energia e 
saneamento, transformações digitais e uma 
economia mais aquecida do que se pensava 
meses atrás explicam o movimento. Em um 
mês, as projeções para o desempenho do 
PIB subiram de 3% para perto de 5%. 

De acordo com a edição de maio do 
Boletim Macro do Ibre/FGV, a atividade 
econômica mostra um desempenho mais 
forte no primeiro semestre e a estimativa de 
crescimento do PIB em 2021 é de 3,2% a 
4,2%. A recuperação permanece desigual 
entre os setores, com fragilidade maior 
daqueles que geram mais empregos.  

A projeção da Bradesco Asset 
Management (BRAM) para o PIB do 
primeiro trimestre apresenta alta de 0,90%, 
na comparação com o quarto trimestre, com 
ajuste sazonal, e avanço de 0,50% frente ao 
mesmo período de 2020.  

Indústria 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) de maio mostra 
que todos os setores da indústria estão 
confiantes. O indicador, medido pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
apresentou alta em 28 dos 30 setores 
pesquisados, na comparação com abril. Os 
dois segmentos da indústria que estavam 
sem confiança no mês passado, Calçados e 
Produtos de Limpeza, também 
ultrapassaram a linha divisória dos 50 
pontos. O ICEI varia de zero a 100, sendo a 
linha de corte de 50 pontos, que separa o 
cenário positivo do negativo. 

Mesmo com a desaceleração da 
produção industrial em abril, as fábricas 
conseguiram recompor os estoques para 
níveis próximos dos planejados, de acordo 
com sondagem da CNI. Em uma escala na 
qual valores acima de 50 pontos indicam 
crescimento, e valores abaixo desse nível 
significam retração, a produção industrial 
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ficou em 46,0 pontos em abril, após ter 
registrado 50,5 pontos em março. 

O Índice de Confiança da Indústria 
(ICI) apresentou alta de 0,7 ponto em maio 
na comparação com abril, atingindo 104,2 
pontos, segundo o Ibre/FGV. Dessa forma, o 
indicador recupera a queda do mês anterior e 
retorna ao patamar de março, na série com 
ajuste sazonal. 

A Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim) informou que a 
demanda interna de produtos químicos de 
uso industrial cresceu fortemente nos 
primeiros quatro meses do ano. O consumo 
aparente nacional avançou 7,8% no 1º 
quadrimestre de 2021, em relação ao mesmo 
período de 2020. Na mesma base de 
comparação, a produção teve alta de 5,12%, 
as vendas internas subiram 14,70%, 
enquanto as importações tiveram elevação 
de 11,2%. 

A falta de semicondutores 
(pequenos chips do sistema eletrônico dos 
veículos) que afeta a expansão do mercado 
de caminhões em 2021 seria maior do que o 
projetado no início do ano, segundo a 
Volkswagen. 

Impulsionada pela busca de fontes 
de energia mais limpas e sustentáveis, pelo 
regime favorável de ventos, especialmente 
no Nordeste e Sul do País e pala limitação 
de recursos hídricos para a construção de 
novas hidrelétricas, a geração eólica cresceu 
20 vezes no Brasil, desde 2010 e mantém 
cheias as carteiras de pedidos dos 
fabricantes de equipamentos para o setor. 
Empresas como: Weg, Aeris Energy e 
Vestas seguem batendo recordes de 
produção e de encomendas, e as projeções 
são de forte expansão nos próximos anos. 

Comércio  

O comércio varejista venderá quase 
30% a mais neste Dia dos Namorados, 
embora os preços dos presentes estejam 
mais elevados, segundo cálculos da 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, 
quando a economia ainda se recuperava do 
choque inicial provocado pela pandemia de 

covid-19. A projeção já desconta a inflação 
acumulada no período. 

Apesar da melhora, o desempenho 
do varejo ainda ficará 4% abaixo do patamar 
de 2019, quando as vendas totalizaram 
R$1,87 bilhão. Em 2020, o consumo no 
comércio voltado para o Dia dos Namorados 
somou R$ 1,39 bilhão, o que resultou numa 
queda histórica de 25,3% em relação ao ano 
anterior. Segundo a CNC, o consumo só 
deve superar o de anos anteriores com o 
avanço da vacinação da população contra a 
covid-19. 

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) recuou 1,6% em relação a 
abril, a segunda queda consecutiva, para 
67,5 pontos, o menor patamar para o mês 
dentro da série histórica iniciada em 2010. 
Em relação a maio de 2020, houve retração 
de 17,3%, segundo a CNC.  

Na passagem de abril para maio, 
houve piora em todos os componentes do 
ICF: emprego atual, queda de 0,1%, para 
86,9 pontos; perspectiva profissional, -4,4%, 
para 78,1 pontos; renda atual, -0,8%, para 
74,7 pontos; acesso ao crédito, -1,8%, para 
80,0 pontos; nível de consumo atual, -1,2%, 
para 50,9 pontos; perspectiva de consumo, -
0,5%, para 62,1 pontos; e momento para 
compra de bens de consumo duráveis, -
3,0%, para 39,9 pontos. 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) recuou 1,2% 
em relação a abril, para 91,3 pontos, 
permanecendo na zona de insatisfação 
(abaixo de 100 pontos) pelo segundo mês 
consecutivo. 

O Índice já acumula cinco quedas 
seguidas, o que a CNC considera o "pior 
início de ano desde 2011". Na comparação 
com maio de 2020, o indicador encolheu 
3,3%. 

O Índice de Confiança do Comércio 
(Icom) subiu 9,8 pontos na passagem de 
abril para maio, para 93,9 pontos, segundo a 
FGV. Em médias móveis trimestrais, o 
indicador cresceu 1,0 ponto. 

 Com relação ao Índice de 
Confiança de Serviços (ICS), houve avanço 
de 6,4 pontos na passagem de abril para 
maio, na série com ajuste sazonal, para 88,1 
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pontos. Em médias móveis trimestrais, o 
índice subiu 1,6 ponto. 

A  CNC estima que R$ 15,4 bilhões 
do 13º salário de aposentados e pensionistas 
do INSS vão para o comércio. Os 
pagamentos começaram já iniciaram e vão 
liberar R$ 52,7 bilhões correspondendo a 31 
milhões de pessoas até julho.  

A estimativa mostra que 29% dos 
recursos do 13º salário do INSS serão 
usados no comércio. A ajuda não será maior 
por conta do nível de endividamento das 
famílias, 67,5% dos brasileiros têm alguma 
dívida e parte do 13º salário vai ajudar a 
quitar esses débitos. 

Estudo da Fecomércio-RJ mostrou 
que a confiança dos consumidores 
fluminenses com a economia brasileira 
aumentou em 9,1 pontos percentuais em 
maio frente a abril. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as 
vendas nos shoppings no Dia das 
Mães foram melhores do que o esperado, a 
expectativa de volta do faturamento aos 
níveis pré-pandemia foi adiada para o ano 
que vem, uma vez que os centros de 
compras ficaram de portas fechadas por 
muitas semanas devido ao agravamento da 
pandemia neste ano. 

Pesquisa da associação mostra que o 
Dia das Mães movimentou R$ 4,1 bilhões na 
semana de 3 a 9 de maio de 2021. O dado 
registrou aumento de 460%, em relação a 
data comemorativa de 2020 – quando só 
15% dos shoppings estavam abertos – e 
ficou 12% abaixo do que em 2019 – quando 
as unidades operavam plenamente. Os dados 
porcentuais já estão corrigidos pela inflação. 

O indicador que monitora o 
desempenho das vendas no varejo em todo 
Brasil da Boa Vista mostrou um pequeno 
respiro na atividade de um dos segmentos 
mais impactados pela mais recente restrição 
à circulação, por conta da pandemia. O 
Indicador Movimento do Comércio subiu 
4,7% em abril frente a março. Também 
houve desaceleração na retração do índice 
no acumulado em 12 meses até abril para 
5%. Em 12 meses até março, a queda era de 
7,7%. 

As vendas do e-commerce no Brasil 
bateram a marca dos R$ 87,4 bilhões em 
2020, primeiro ano da pandemia, alta de 
41% em relação a 2019, recorde para o 
segmento, segundo a Ebit Nielsen. 

Agricultura  

O Brasil, um dos maiores 
exportadores agrícolas do mundo, ainda 
depende do mercado externo quando se trata 
de fertilizantes. Segundo um balanço da 
Anda (Associação Nacional para Difusão de 
Adubos), das 40 milhões de toneladas 
entregues ao mercado no ano passado, 
apenas 6 milhões vieram do mercado 
interno, o que significa que o País importa 
85% do produto que consome. 

Usinas e destilarias no Centro-Sul 
do Brasil processaram 41,065 milhões 
toneladas de cana-de-açúcar na primeira 
quinzena de maio, queda de 3,01% em 
comparação a igual período de 2020, quando 
foram moídos 42,339 milhões de toneladas. 
Os dados fazem parte do levantamento da 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica). 

A receita bruta total estimada para o 
café do Brasil, com base em pesquisa 
realizada tendo como referência os preços 
médios recebidos pelos produtores de 
janeiro a abril deste ano foi estimada em 
R$29,90 bilhões. Desse montante, R$ 23,03 
bilhões estão previstos para os cafés da 
espécie arábica, o que corresponde a 77% do 
total calculado, e R$ 6,87 bilhões para os 
cafés conilon, que corresponde aos 23% 
restantes. A análise é da Embrapa Café, do 
Observatório do Café e do Consórcio 
Pesquisa Café. 

Segundo a Abiove, as receitas de 
exportações do complexo soja deverão 
atingir US$ 53 bilhões, pelo menos 50% de 
todas as exportações do agronegócio 
brasileiro neste ano, em razão da aceleração 
mundial da demanda e consequente alta de 
preços, além da oferta maior e do efeito do 
dólar sobre os preços nacionais.  

Puxadas por soja e derivados, 
carnes, produtos florestais, açúcar e café, as 
exportações do agronegócio brasileiro 
chegaram a US$ 13,6 bilhões em abril, 39% 
a mais que no mesmo mês do ano passado, 
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segundo a Secex e o MAPA. Mesmo com o 
salto, a participação do setor nas 
exportações totais do País caiu para 51,2%, 
abaixo dos 55,4% de abril de 2020. Como as 
importações aumentaram 13,5%, para 
US$1,1 bilhão, o superávit mensal do 
agronegócio chegou a US$ 12,4 bilhões, 
com crescimento de 42%. 

Mercado de Trabalho 

A taxa de desocupação no Brasil 
ficou em 14,7% no trimestre encerrado em 
março, de acordo com os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo 
IBGE. 

Em igual período de 2020, a taxa de 
desemprego medida estava em 12,2%. No 
trimestre até fevereiro, a taxa de 
desocupação estava em 14,4%. 

O País alcançou uma taxa de 
informalidade de 39,6% no mercado de 
trabalho no trimestre até março, com 34,029 
milhões de trabalhadores atuando 
informalmente. 

A abertura líquida de 120.935 vagas 
de trabalho com carteira assinada em abril 
no Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) foi novamente 
puxada pelo desempenho do setor de 
serviços no mês, com a criação de 57.610 
postos formais, seguido pela construção 
civil, que abriu 22.224 vagas. 

A indústria geral abriu 19.884 vagas 
em abril, enquanto houve um saldo de 
11.145 contratações na agropecuária. No 
comércio, foram criadas 10.124. 

O nível de emprego na indústria de 
máquinas e equipamentos registrou alta de 
1,4% em abril em relação a março para 
345,957 mil trabalhadores. 

Na comparação com abril do ano 
passado, este contingente de trabalhadores 
no setor é 15,8% maior. Em janeiro a abril 
deste ano o setor contratou 4,2% a mais de 
funcionários do que empregou no mesmo 
período do ano passado. 

No período de 12 meses encerrado 
em abril, o quadro de funcionários do setor 
acumula alta de 4,6%, segundo a Abimaq. 

As rendas do trabalho, que 
representam cerca de 60% da massa total, 
devem subir 1%, e as fontes previdenciárias, 
com peso de 13,6%, avançariam 0,5%. 
Como a projeção da Tendências para a alta 
do PIB brasileiro neste ano migrou de 2,7% 
para 4%, isso pode ter algum reflexo no 
cálculo da população ocupada e, assim, as 
rendas com salários cresceriam um pouco 
mais. 

O Brasil alcançou um recorde de 
5,970 milhões de pessoas em situação de 
desalento no trimestre encerrado em março, 
segundo os dados da Pnad Contínua/IBGE, 
iniciada em 2012. O resultado significa 182 
mil a mais em relação ao trimestre encerrado 
em dezembro, um aumento de 3,1%. Em um 
ano, 1,2 milhão de pessoas a mais caíram em 
situação de desalento, alta de 25,1%. 

O comércio fechou 293 mil vagas no 
trimestre encerrado em março, ante o 
trimestre anterior. 

O segmento de logística tem gerado 
vagas em grandes centros urbanos no País 
para os mais variados níveis. O Mercado 
Livre anunciou a intenção de contratar 7.200 
trabalhadores, Via Varejo e Amazon devem 
intensificar a busca por profissionais. Em 
um ano, o segmento de serviços de entrega e 
logística criou 88 mil postos de trabalho. 

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 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. 
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Segundo o Banco Central as 
concessões de crédito subiram 4,8% em 
abril ante março na série dessazonalizada. 
As concessões para pessoas físicas 
avançaram 10,2% e para empresas cederam 
0,3%. Em abril, as concessões no crédito 
livre - que reúne operações que não utilizam 
recursos do BNDES ou da poupança - 
subiram 3,6%. No caso das pessoas físicas, 
houve alta de 9,3%. Para as empresas, a 
queda foi de 5,5%. 

As concessões dos bancos no crédito 
livre caíram 7,1% em abril ante março, para 
R$ 339,8 bilhões, segundo o BC. Nos 12 
meses até abril, o recuo foi de 2,0%. Em 
abril, no crédito para pessoas físicas, as 
concessões caíram 0,7%, para R$171,2 
bilhões. Em 12 meses até abril, há alta de 
0,1%. 

A taxa média de juros no crédito 
livre passou de 28,5% ao ano em março para 
29,0% ao ano em abril. No mesmo mês de 
2020, era 31,3% ao ano. Para as pessoas 
físicas, a taxa média de juros no crédito livre 
passou de 40,9% para 41,0% ao ano de 
março para abril, enquanto para as pessoas 
jurídicas de 13,9% para 14,7%. 

O estoque total de operações de 
crédito do sistema financeiro subiu 0,5% em 
abril ante março, para R$ 4,126 trilhões. Em 
12 meses, houve alta de 15,1%. Em abril 
ante março, houve alta de 1,0% no estoque 
para pessoas físicas, segundo o BC. 

Em abril de 2020 mais de 410 
milhões de transações foram feitas 
utilizando o Pix, alta de 142% em relação às 
quase 170 milhões efetuadas em janeiro de 
2021. Até abril, 76% dessas operações 
foram realizadas entre pessoas físicas e o 
volume de transações já ultrapassa as 
modalidades TED e boletos bancários. 

O Banco Central espera lançar o real 
digital dentro de 2 ou 3 anos. A ideia é que a 
moeda digital seja uma extensão do real, 
com aceitação no varejo e em pagamentos 
internacionais, por meio de operações online 
e futuramente offline. 

O real digital surge como uma 
espécie de concorrente para as 
criptomoedas, como a bitcoin. A diferença é 
que a moeda digital será uma divisa com 

lastro na própria moeda. “o real” – enquanto 
a bitcoin não possui lastro. 

O BNDES deu início a estudos com 
o MINFRA para concessão de rodovias 
federais em cinco Estados (Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Ceará e Goiás). A 
previsão é que os leilões ocorram entre o 
segundo semestre de 2022 e o primeiro 
semestre de 2023. Os investimentos são 
estimados em até R$ 9,6 bilhões. 

O BNDES zerou sua participação na 
Klabin removendo o "overhang" (excesso de 
liquidez) que existia sobre o papel. Depois 
de fazer um "block trade" em 18 de 
fevereiro, o Banco comunicou a empresa 
que tinha menos de 5% do capital. Desde 
então, o BNDES foi vendendo o restante da 
posição gradualmente e consistentemente. 

Inflação  

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) 
registrou alta de 0,44% em maio, após ter 
avançado 0,60% em abril. Esse é o maior 
resultado para um mês de maio desde 2016, 
quando o índice ficou em 0,86%. Em maio 
de 2020, a taxa foi de -0,59%, segundo o 
IBGE. 

O Índice Nacional de Custo da 
Construção - Mercado (INCC-M) acelerou a 
alta a 1,80% em maio, na comparação com 
abril, quando a taxa ficou em 0,95%, de 
acordo com a FGV. Com o resultado, o 
INCC-M acumula alta de 6,92% no ano e de 
14,62% em 12 meses. 

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-
10), indicador nacional medido pela FGV, 
registrou alta   de 3,24% em maio deste ano, 
acima do 1,58% de abril. Com o resultado, o 
índice acumula inflação de 12,70% no ano e 
de 35,91% em 12 meses. 

O Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) revisou a previsão para a 
inflação medida pelo IPCA em 2021, que 
aumentou de 4,6% para 5,3%. O índice é 
apurado pelo IBGE e usado como referência 
para o sistema de metas de inflação 
perseguido pelo Banco Central. 

Setor Público 

O setor público consolidado 
(Governo Central, Estados, Municípios e 
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estatais, com exceção de Petrobras e 
Eletrobras) apresentou superávit primário de 
R$ 24,255 bilhões em abril, segundo o 
Banco Central. Em março deste ano 
registrou um superávit de R$ 4,981 bilhões 
e, em abril de 2020, déficit de R$ 94,303 
bilhões. 

As contas do setor público 
acumularam um superávit primário de 
R$75,841 bilhões no ano até abril, o 
equivalente a 2,88% do PIB. 

As contas do Governo Central 
registraram superávit primário em abril. A 
diferença entre as receitas e as despesas 
ficou positiva em R$ 16,492 bilhões. O 
resultado sucede o superávit de R$ 2,101 
bilhões em março. No primeiro 
quadrimestre, o resultado primário registrou 
superávit de R$ 41,002 bilhões, o melhor 
resultado desde 2012, também considerando 
a correção pela inflação. Em igual período 
do ano passado, esse mesmo resultado era 
negativo em R$ 95,857 bilhões. Em 12 
meses até abril, o Governo Central ainda 
apresenta um déficit de R$ 646,0 bilhões - 
equivalente a 7,9% do PIB. A meta fiscal 
proposta pela equipe econômica para este 
ano admite um déficit de até R$ 247,118 
bilhões nas contas do Governo Central. 

A dívida pública, que inclui os 
débitos do Governo no Brasil e no exterior– 
fechou em R$ 5,09 trilhões em abril. O valor 
representa uma queda nominal sem 
considerar a inflação de 2,92% em relação a 
março, quando ficou em R$ 5,24 trilhões. 

Abril teve o maior resgate da série 
histórica, iniciada em 2006, totalizando 
R$340,6 bilhões puxado principalmente ao 
vencimento do título prefixado LTN 21, de 
R$ 283,55 bilhões. 

A arrecadação de impostos e 
contribuições federais somou R$ 156,822 
bilhões em abril, recorde para o mês. O 
resultado representa um aumento real 
(descontada a inflação) de 45,22% na 
comparação com o mesmo mês de 2020, que 
foi bastante afetado pela pandemia de covid-
19 e pelo diferimento na cobrança de alguns 
tributos. 

No acumulado do ano até abril, a 
arrecadação federal somou R$ 603,722 

bilhões, também recorde para o primeiro 
quadrimestre. O montante ainda representa 
um avanço real de 13,62% na comparação 
com os primeiros quatro meses do ano 
passado. 

O Governo federal restringiu o 
desembarque no Brasil de tripulação 
marítima estrangeira que atua a bordo de 
embarcações ou plataformas, de modo a 
evitar a circulação de novas cepas de covid-
19. A restrição passou a valer a partir do dia 
28 deste mês, por meio de portaria que 
alterou regras em vigor desde 14 de maio e 
já limitavam a entrada de estrangeiros. O 
Governo retirou a brecha para desembarque 
das tripulações, por via aérea ou aquaviária, 
mesmo com apresentação de teste RT-PCR 
negativo feito nas últimas 72 horas. A Casa 
Civil disse que a alteração atende a pedido 
da Anvisa.  

O Ministério da Economia 
confirmou um espaço adicional de R$ 4,521 
bilhões no teto de gastos. A regra limitará o 
avanço das despesas à inflação e ajudará a 
desafogar ministérios que estão com gastos 
comprimidos, muitos sob risco de um 
apagão no segundo semestre do ano. 

O espaço foi aberto após a revisão 
em gastos obrigatórios como seguro-
desemprego e subsídios. 

O Governo deve gastar R$ 105,6 
bilhões, o equivalente a 1,3% do PIB, com a 
Covid-19 em 2021. O novo patamar de 
gastos com a pandemia projetado para este 
ano representa um recuo de 79,7% em 
relação ao que foi efetivamente gasto em 
2020. 

O Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas do 2º bimestre, 
divulgado pelo Ministério da Economia, traz 
revisões em expectativas de receitas e nas 
projeções de gastos até o fim deste ano, na 
comparação com o relatório extemporâneo 
publicado em abril. O documento traz um 
aumento de R$ 11,748 bilhões nos créditos 
extraordinários, totalizando R$ 99,459 
bilhões em despesas fora do limite do teto de 
gastos. 

O Governo propôs ao Congresso 
Nacional um corte de R$ 1,264 bilhão nas 
emendas de relator-geral, usadas pelos 



 9

parlamentares para patrocinar ações em seus 
redutos eleitorais. O dinheiro será 
remanejado para diversos ministérios que 
ficaram à beira de um apagão devido ao 
aperto no Orçamento de 2021. Mesmo que o 
crédito seja aprovado, ainda restariam 
R$17,2 bilhões nas mãos dos congressistas. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 
registrou superávit comercial de US$ 2,379 
bilhões na terceira semana de maio. O 
resultado foi alcançado com exportações de 
US$ 6,391 bilhões e importações de 
US$4,012 bilhões. 

Em maio, a balança comercial 
acumula saldo superavitário em US$ 6,972 
bilhões, com exportações em US$ 19,578 
bilhões e importações de US$ 12,605 
bilhões. No acumulado do ano, o saldo 
comercial é superavitário em US$ 25,211 
bilhões. 

A balança comercial do Estado do 
Rio registrou saldo positivo de US$ 1,6 
bilhão de janeiro a março deste ano, 
comparado ao mesmo período de 2020. A 
Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) atribui este resultado às 
exportações, que somaram US$ 6,2 bilhões, 
enquanto as importações totalizaram US$4,6 
bilhões. 

O Portal Único do Comércio 
Exterior vai reforçar as transações 
internacionais do Brasil em US$ 92,1 
bilhões entre 2014 e 2040, graças ao corte 
da burocracia. O ganho na corrente de 
comércio brasileira será maior nos principais 
mercados dos produtos brasileiros: Estados 
Unidos (+US$ 17,16 bilhões) e a União 
Europeia (+US$ 13,38 bilhões), além da 
China (+US$ 9,98 bilhões) e Argentina  
(+US$ 9,43 bilhões).  Os benefícios do 
portal têm sido maiores do que o esperado 
em 2015; a CNI recomenda ao Governo: 
concluí-lo em 2021, buscar a cooperação e o 
sincronismo de processos na importação e 
aperfeiçoar a gestão de risco para reduzir o 
número de etapas e o número de 
mercadorias sujeitas ao controle. 

A economia do Japão recuou 1,3% 
no trimestre entre janeiro e março de 2021 
em relação ao período anterior de três 

meses, o que perfaz um ritmo anualizado de 
declínio de 5,1%. No Japão, o período de 
janeiro a março de 2021 equivale ao quarto 
trimestre do ano fiscal 2020. 

O Monitor do Comércio Exterior 
Brasileiro, no site da Secex, traz indicadores 
que permitem avaliar o desempenho do 
comércio exterior de vários ângulos e 
proporciona uma visão mais completa dos 
movimentos e tendências, em adição às 
informações já disponíveis na página de 
Estatísticas de Comércio Exterior, incluindo 
os movimentos mais recentes e reais de 
exportação e importações por destino e 
origem e por grupos de produtos. As 
informações serão atualizadas mensalmente. 

A CNI estima que o Portal Único de 
Comércio Exterior deverá gerar até 2040 um 
acréscimo de US$ 51,8 bilhões na 
exportação do Brasil. US$ 48,1 bilhões 
serão pela via marítima e US$ 3,7 bilhões 
pela via aérea. Nesse período, os países para 
os quais o Brasil terá maior alta no volume 
de exportação, em função das medidas de 
modernização implantadas por meio do 
portal, são Estados Unidos, Argentina, 
União Europeia e China. Serão US$ 26,4 
bilhões ao todo, sendo US$ 24,45 bilhões 
pela via marítima e US$ 1,89 bilhão pela via 
aérea. 

O PIB dos Estados Unidos cresceu 
6,4% no primeiro trimestre de 2021, 
segundo revisão divulgada pelo 
Departamento do Comércio do País. 

O PIB dos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
(OCDE) cresceu 0,3% no primeiro trimestre 
de 2021 ante o anterior. O resultado 
representa uma desaceleração em relação à 
expansão de 1% dos três meses anteriores, 
de acordo com dados preliminares. 

A atividade econômica dos 37 
membros do grupo segue 2,6% abaixo dos 
níveis pré-pandemia, isto é, no quarto 
trimestre de 2019. Entre o G7, a alta do PIB 
foi de 0,4%, com Reino Unido e Japão tendo 
as principais contrações, de 1,5% e 1,3% 
respectivamente. Na outra ponta, Estados 
Unidos e Canadá registraram crescimento de 
1,6% cada, no período. 
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O Indicador de Clima Econômico 
(ICE) da América Latina avançou de 70,5 
pontos no primeiro trimestre de 2021 para 
81,2 pontos no segundo trimestre. Apesar da 
alta de 10,7 pontos, o indicador continua na 
zona desfavorável do ciclo econômico 
(abaixo de 100 pontos) com uma 
combinação de avaliações desfavoráveis 
sobre o presente e expectativas otimistas em 
relação ao futuro próximo, apontou o 
levantamento feito pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV). 

A inflação medida pelo índice de 
preços ao consumidor (CPI, na sigla em 
inglês) acelerou conforme o esperado na 
zona do euro em abril devido a um forte 
aumento nos custos de energia e serviços, 
segundo o escritório de estatísticas da União 
Europeia, Eurostat. Os preços ao 
consumidor nos 19 países que compartilham 
o Euro subiram 0,6%, na comparação com 
março e 1,6% na base anual. Em março, o 
CPI havia subido 0,7% e 1,3%, 
respectivamente. 

O fluxo cambial do ano até 14 de 
maio ficou positivo em US$ 12,189 bilhões, 
informou o Banco Central. Em igual período 
do ano passado, o resultado era negativo em 
US$ 10,394 bilhões. 

Após lucro de R$ 30,365 bilhões 
com sua posição em swap cambial em abril, 
o BC registrou resultado positivo de 
R$4,257 bilhões em maio até o dia 14 com 
estes contratos pelo critério caixa. 

A posição cambial líquida do Banco 
Central atingiu US$ 275,456 bilhões. O 
montante tem como referência o dia 14 de 
maio de 2021. No fim de 2020, essa posição 
estava em US$ 299,450 bilhões e, em abril, 
em US$ 273,420 bilhões. 

O Banco Central informou, por meio 
da nota de Estatísticas do Setor Externo, que 
a conta de juros registra déficit de US$ 836 
milhões em maio, até o dia 21. A conta de 
lucros e dividendos do balanço de 
pagamentos tem déficit de US$ 2,396 
bilhões. 

A conta de viagens internacionais 
registra déficit de US$ 89 milhões em maio 
até o dia 21. Com as restrições de viagens 

aéreas em vários países, os brasileiros 
gastaram no exterior apenas US$ 223 
milhões em maio até o dia 21. Os turistas em 
viagem ao Brasil tiveram despesas de 
US$134 milhões no período. 

O resultado das transações correntes 
ficou positivo em abril deste ano, em 
US$5,663 bilhões. Este é o melhor resultado 
para meses de abril desde o início da série 
histórica, em janeiro de 1995. 

Os Investimentos Diretos no País 
(IDP) somaram US$ 3,544 bilhões em abril. 
No mesmo período do ano passado, o 
montante havia sido de US$ 1,632 bilhão. 

Levantamento da OCDE mostra que 
o comércio internacional de mercadorias das 
economias do G20 atingiu um recorde no 
primeiro trimestre de 2021. Exportações e 
importações aumentaram 8,0% e 8,1%, 
respectivamente, comparado ao trimestre 
anterior. Somente o Reino Unido não teve 
crescimento. A depreciação do dólar 
americano e os aumentos de mais de 10% 
nos preços das commodities foram os 
grandes motivadores desse desempenho. 

 

 

 


