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GOVERNO MILITAR 

O presidente Castelo Branco 

governou com Roberto Campos no 

planejamento e Gouveia Bulhões na 

Fazenda. O General Costa e Silva teve 

Delfim Netto e Nestor Jost, O General 

Geisel teve Marcos Vianna e o presidente 

João Figueredo governou com Delfim, 

Galvêas e Nestor Jost. Governo Militar? 

Até hoje, a análise histórica do 

Governo Militar de 1964 é listada de 

distorções, principal quando feita pela 

esquerda inconformada por nunca ter 

alcançado o poder, a não ser episodicamente 

quando estiveram à testa do Governo Lula e 

Dilma.  

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Atividades do Banco 

Central (IBC-Br) apresentou alta de 1,14% 

em junho. Apesar da pandemia do novo 

coronavírus, o Índice acumula alta de 7,01% 

no primeiro semestre de 2021. O IBC-Br 

registra alta de 2,33% nos 12 meses 

encerrados em junho. 

O volume de receitas do setor de 

turismo, ainda se encontra 22,8% abaixo do 

registrado em fevereiro do ano passado. As 

perdas do setor, recuaram pelo terceiro mês 

consecutivo e tendem a se reduzir na medida 

em que o processo de vacinação se amplie e 

as barreiras à circulação de turistas sejam 

flexibilizadas. Em junho, o setor perdeu R$ 

19,0 bilhões, acumulando, desde o início da 

crise sanitária, um total de R$ 395,6 bilhões, 

segundo levantamento da CNC, que projeta 

avanço de 18,2% no volume de receitas do 

turismo. 

O Índice de Commodities do Banco 

Central (IBC-Br) subiu 5,17% em julho ante 

junho. O indicador passou de 323,94 pontos 

para 340,69 pontos. No acumulado do ano 

de 2021 até julho, o IBC-Br exibiu alta de 

29,35%. 

Estudo realizado entre a Paraná 

Turismo e o Conselho Paranaense de 

Turismo (Cepatur) mostrou que os 

empresários acreditam na retomada das 

atividades do setor de turismo somente após 

a vacinação. Porém, com o calendário de 

vacina adiantado, tudo indica que até o final 

do 2º semestre de 2021 o setor já tenha uma 

retomada plena.  

Em conjunto com o estudo, a Paraná 

Turismo divulgou os resultados da 

Sondagem dos Impactos da Covid-19, 

realizada em setembro de 2020. A pesquisa 

apontou que somente 32% das empresas de 

turismo conseguiram manter o nível de suas 

atividades, mesmo após o decreto de 

pandemia feito pela Organização Mundial 

da Saúde no início do ano. 

Segundo a Associação Brasileira de 

Supermercados (Abras), o Índice Nacional 

de Consumo (INC) nos Lares Brasileiros 

recuou 5,12% em junho, em relação a maio.  

Na comparação com junho do ano 

passado, o indicador registrou uma queda de 

0,68%. Mas no acumulado do ano até junho, 

o INC da Abras cresceu 4,01%. Os números 

medem o crescimento real, já descontada a 

inflação. 

O mercado de commodities continua 

sendo destaque neste período de crise 

sanitária, principalmente pela elevada 

incerteza relacionada à composição 

estrutural das relações de oferta e demanda, 

que fundamentaram fortes movimentos nos 

preços nos últimos 12 meses. No contexto 

mais recente, esta classe de ativos foi 

abalada pela disseminação da variante Delta, 

majoritariamente nos países asiáticos e nos 

EUA. 

A Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep) revisou em 

alta a previsão para o crescimento 

econômico do mundo neste ano e no 

próximo, nos dois casos em 0,1 ponto 

porcentual. Em 2021, o cartel espera agora 

avanço de 5,6% e, no próximo ano seguinte, 

de 4,2%. 

PIB e Investimentos 

https://www.turismo.pr.gov.br/sites/turismo/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/relatorioexecutivopesquisaoots.pdf
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Segundo As projeções para o 

Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, 

segundo o Relatório de Mercado Focus, a 

expectativa para a economia seguiu em alta 

de 5,30%. Há quatro semanas, a estimativa 

era de 5,26%. 

Para 2022, o mercado financeiro 

alterou a previsão do PIB de alta de 2,10% 

para 2,05%. Quatro semanas atrás, estava 

em 2,09%. 

A Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a 

previsão para o crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2021, de 

3,2% para 4,2%, de acordo com o relatório 

mensal. Para 2022, a estimativa de expansão 

da economia brasileira foi mantida em 2,5%. 

 

O Indicador Ipea de Formação Bruta 

de Capital Fixo (FBCF) avançou 1,6% em 

maio ante abril, segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Esse 

avanço nos investimentos de maio 

representa uma recuperação de apenas parte 

da queda de 17,4% registrada no mês 

anterior. 

Na comparação com maio de 2020, 

o indicador subiu 0,5%, Enquanto no 

resultado acumulado em 12 meses encerrado 

em maio, os investimentos apresentaram 

expansão de 7,2% contra 6,9% registrado 

em abril. 

Indústria 

O Índice de Confiança do 

Empresário Industrial (ICEI), divulgado pela 

CNI, ficou em 65,1 pontos no mês de 

agosto, dado com ajuste sazonal. 

Apesar do indicador ter sofrido uma 

redução de 3,0 pontos, a segunda queda 

consecutiva (-0,8 pontos em julho), o 

resultado demonstra o otimismo do setor 

industrial brasileiro pelo 14º mês, por ficar 

acima dos 50,0 pontos. 

A produção industrial operava em 

junho acima do patamar pré-pandemia em 

apenas cinco dos 15 locais pesquisados. Os 

dados são da Pesquisa Industrial Mensal - 

Produção Física Regional, divulgados pelo 

IBGE. 

Os cinco parques industriais com 

volume de produção superior ao de fevereiro 

de 2020, no pré-pandemia, foram: Minas 

Gerais (15,5% acima do pré-covid), 

Amazonas (9,4%), Santa Catarina (6,1%), 

Rio de Janeiro (4,2%) e São Paulo (3,4%). 

O volume de veículos em estoque 

nos pátios das montadoras e concessionárias 

caiu de 93 mil para 85,1 mil unidades de 

junho para julho. O total é, hoje, suficiente 

para 15 dias de venda, menos do que os 16 

dias de um mês atrás, segundo informou a 

Anfavea, entidade que representa a indústria 

de veículos. 

A produção de veículos - um total 

de 163,6 mil unidades no mês passado - caiu 

2% em julho na comparação com junho. 

Segundo a Anfavea, a entidade que 

representa as montadoras, o resultado 

engloba carros de passeio, utilitários leves, 

caminhões e ônibus. Foi o julho mais baixo 

na produção de veículos em 18 anos. Frente 

a julho de 2020, houve queda de 4,2% na 

produção total, soma de todas as categorias. 

Com isso, os sete primeiros meses do ano, 

quando foram fabricados 1,31 milhão de 

unidades, terminaram com crescimento de 

45,8% frente ao acumulado em igual 

período do ano passado. 

No total, 175,5 mil unidades foram 

vendidas em julho, volume que praticamente 

repete, com leve alta de 0,6%, a quantidade 

do mesmo mês do ano passado. De janeiro a 

julho, o volume vendido (1,25 milhão de 

veículos) foi 27,1% superior ao acumulado 

nos sete primeiros meses de 2020. 

O volume total de produção da 

Klabin chegou a 966 mil toneladas no 

segundo trimestre de 2021, 5% maior que o 

mesmo período do ano passado. A produção 

de celulose atingiu 416 mil toneladas entre 

abril e junho de 2021, 1% maior que o 

segundo trimestre de 2020. Já a produção de 

papéis chegou a 549 mil toneladas neste 

trimestre, 9% a mais que o mesmo período 

de 2020 - O aumento reflete, principalmente, 

o volume adicional advindo da aquisição das 

duas unidades de papéis reciclados da 

International Paper. 

Segundo a Associação Brasileira de 

Embalagens em Papel (Empapel), a 

expedição de caixas, acessórios e chapas de 
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papelão ondulado atingiu 329.757 toneladas 

em junho, 16,7% superior ao registrado no 

segundo trimestre de 2020, com o resultado, 

o 1º semestre de 2021 registra um volume de 

1.992.653 toneladas e é 13% superior ao 

mesmo período do ano anterior. 

A produção industrial brasileira teve 

variação nula em junho, após apresentar 

incremento de 1,4% em maio, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Apesar da estabilidade, 

três das quatro grandes categorias 

econômicas e 14 das 26 atividades 

investigadas pela Pesquisa Industrial Mensal 

(PIM) tiveram queda. Na comparação com 

junho de 2020, a indústria avançou 12%. No 

acumulado do primeiro semestre, a produção 

teve expansão de 12,9%.   

A indústria de motocicletas registrou 

queda de 9,9% na produção de julho na 

comparação com junho, segundo a 

Abraciclo, entidade que representa as 

montadoras de veículos duas rodas do polo 

industrial de Manaus (AM), onde estão 

quase todas as fábricas de motos do País. 

No total, 95 mil motocicletas foram 

montadas no mês passado, um recuo de 3% 

frente a julho de 2020. 

No acumulado desde janeiro, a 

produção chegou a 663,9 mil unidades, com 

alta de 35,4% em relação aos sete primeiros 

meses do ano passado, período afetado pelo 

choque da pandemia ao País. 

A petroleira Enauta fechou o 

segundo trimestre com lucro líquido de R$ 

635,7 milhões, resultado mais de cinco 

vezes maior que os R$ 112,7 milhões 

apresentados em igual período do ano 

passado. Com o aumento dos preços de 

petróleo e com melhorias no desempenho 

operacional, a companhia conta com posição 

de caixa de R$ 2 bilhões e busca 

oportunidades de aquisição de ativos, para 

diversificar suas fontes de geração de caixa, 

ao mesmo tempo em que avança com novo 

projeto para o campo de Atlanta, na bacia de 

Santos. 

Comércio  

O volume de serviços prestados 

subiu 1,7% em junho ante maio, na série 

com ajuste sazonal, segundo dados da 

Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No mês anterior, o resultado do indicador foi 

revisto de uma alta de 1,2% para 1,7%. 

Na comparação com junho do ano 

anterior, houve elevação de 21,1% em junho 

de 2021, já descontado o efeito da inflação. 

Nessa comparação, as previsões registravam 

elevação de 12,80% a 22,55%, com mediana 

positiva de 17,90%. 

Volume de receitas do setor já 

supera o nível pré-pandemia em 2,5% e a 

CNC revisa de 5,1% para +5,8% as 

expectativas para 2021. 

O volume de vendas do comércio 

varejista no País apresentou queda de 1,7% 

em junho, na comparação com maio. O 

resultado foi divulgado pelo IBGE. 

Em relação a junho de 2020, houve 

incremento de 6,3%. No sexto mês do ano 

passado, o setor sentia os impactos da fase 

inicial da pandemia, que restringiu o 

funcionamento as lojas. 

Com o desempenho de junho, o 

comércio acumulou alta de 6,7% no 

primeiro semestre. Em 12 meses, registrou 

elevação de 5,9% nas vendas. 

O faturamento real dos 

supermercados no Estado de São Paulo 

apresentou queda de 10,2% no acumulado 

de janeiro a junho deste ano. Os dados são 

do Índice de Vendas dos Supermercados 

(IVS), divulgados pela Associação Paulista 

de Supermercados (Apas). 

Na comparação do primeiro 

semestre deste ano com igual período de 

2020, a queda de faturamento real foi de 

2,84%. Já entre os meses de junho de 2020 e 

junho de 2021 a queda foi de 5,33%. 

O Índice de Confiança do Comércio 

(Icom), do Ibre-FGV, de julho chegou a 101 

pontos, o nível mais alto desde os 102,3 

pontos de janeiro de 2019. No Índice de 

Expectativas (IE), a confiança do comércio 

ainda mostra algum pessimismo, com 93,2 

pontos. Já o Índice de Confiança dos 

Serviços (ICS) teve a quarta melhora 

seguida, atingindo 98 pontos, maior patamar 

desde os 98,3 pontos de março de 2014. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/vacina-reabertura-e-ate-frio-animam-comercio-as-vesperas-do-dia-dos-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/vacina-reabertura-e-ate-frio-animam-comercio-as-vesperas-do-dia-dos-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/comercio-paulista-quer-abrir-no-dia-1o-de-maio-para-aproveitar-o-dia-das-maes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/comercio-paulista-quer-abrir-no-dia-1o-de-maio-para-aproveitar-o-dia-das-maes.shtml
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A Associação Brasileira de 

Shopping Centers (Abrasce) prevê um 

aumento de médio de 32% nas vendas na 

semana que antecede à comemoração do Dia 

dos Pais. A alta representa um adicional de 

vendas de R$ 870 milhões em relação a 

2020. No mesmo intervalo do ano passado, 

as vendas caíram 32,5% ante 2019. 

A expectativa é de que um ticket 

médio (valor médio por venda) de R$ 192, 

um avanço de 11,6% ante o ano passado, 

quando o valor registrado foi de R$ 172. A 

expectativa supera também os R$ 176 

reportados em 2019. As categorias de 

presentes em destaque para a data são: 

artigos esportivos, eletrônicos e calçados, 

segundo a pesquisa Expectativas para o Dia 

dos Pais realizada pela instituição entre os 

dias 21 e 28 de julho. 

A Abrasce destaca que as projeções 

dos shoppings em relação ao volume de 

vendas registrado em 2019, período pré-

pandemia, ainda são de queda, da ordem de 

15%. No entanto, observa um otimismo 

maior em relação às datas comemorativas 

anteriores. Para o Dia das Mães, o recuo 

esperado era de 19% e para o Dia dos 

Namorados, 23% ante 2019. 

Em agosto, mês em que se 

comemora o Dia dos Pais, o varejo do 

Estado de São Paulo deve apresentar um 

aumento de vendas 14,2% acima do 

registrado no mesmo período do ano 

passado, segundo projeção realizada pela 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de São Paulo 

(Fecomercio-SP). A previsão de alta, no 

entanto, não será puxada pela data, mas por 

atividades como veículos e autopeças e 

materiais de construção. 

As vendas de veículos novos no 

Brasil recuaram 3,8% de junho para julho, 

somando no mês passado 175,5 mil 

unidades, segundo dados divulgados pela 

Fenabrave, a entidade que representa as 

revendas de veículos, o número engloba 

carros de passeio, utilitários leves, 

caminhões e ônibus. É praticamente uma 

repetição, com leve alta de 0,6%, do 

desempenho de julho de 2020. 

O turismo na cidade de São Paulo 

avançou pelo segundo mês consecutivo e 

cresceu 11,2% em junho ante maio, segundo 

dados do Índice Mensal de Atividade do 

Turismo de São Paulo, o IMAT-SP, do 

Conselho de Turismo (CT) da Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). O 

índice chegou a 53,6 pontos, maior patamar 

desde fevereiro, mas ainda abaixo dos 58,6 

de janeiro. O avanço foi de 74,2% em 

relação a junho de 2020. 

Dados da Secretaria de Turismo e 

Viagens do Estado (Setur-SP) apontam que 

as empresas do setor em São Paulo devem 

encerrar este ano com o faturamento de R$ 

74,9 bilhões. O total representa crescimento 

de 26,5% sobre 2020, quando o setor como 

um todo praticamente parou. E fica 16,7% 

abaixo de 2019. O Produto Interno Bruto 

(PIB) do turismo em São Paulo deve fechar 

2021 em R$ 216,1 bilhões, 19,8% abaixo de 

2019 e 16,1% acima do ano passado. 

Pesquisa realizada pela empresa de 

inteligência analítica Boa Vista mostra 

disposição de 62% contra 47% no ano 

passado dos consumidores em gastar em 

presentes neste Dia dos Pais. Mesmo com a 

alta na intenção de consumo, 69% dos 

consumidores entrevistados afirmam 

pretender gastar a mesma quantia ou menos 

neste ano, em relação a 2020. O ticket médio 

verificado gira em torno de R$ 137, 

enquanto no ano passado era de R$ 173. 

Agricultura  

O Valor Bruto da Produção 

Agropecuária (VBP) deste ano é estimado 

pelo Ministério da Agricultura em R$ 1,109 

trilhão, 9,8% superior ao do ano passado. O 

cálculo, segundo o Ministério, leva em conta 

o desempenho do setor em julho, mostra que 

as lavouras representam R$ 757 bilhões, 

12,8% acima de 2020, e a pecuária, 352 

bilhões (+4%). Apesar dos problemas 

climáticos deste ano, como a falta de chuvas 

e geadas, o VBP é um recorde histórico num 

período de 32 anos. 

O volume de produção de grãos no 

País é estimado, atualmente, em 254 milhões 

de toneladas, redução de 1,2%, ou seja, 3 

milhões de toneladas sobre a safra 2019/20 e 

6,8 milhões de toneladas inferior à 

estimativa do décimo levantamento 

realizado em julho deste ano. 
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Tal redução se deve às perdas 

observadas nas culturas de segunda safra, 

sobretudo no milho, justificada pelos danos 

causados pela seca prolongada nas 

principais regiões produtoras, aliadas às 

baixas temperaturas com eventos de geadas 

ocorridas nos estados da Região Centro-Sul 

do País. 

As revisões para baixo na estimativa 

da produção do milho de segunda safra 

foram as principais responsáveis pela 

redução, pelo quarto mês seguido, nas 

estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para a safra 

de grãos de 2021. Conforme o 

Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola (LSPA) de julho, divulgado pelo 

instituto, a segunda safra de milho será de 

65,2 milhões de toneladas em 2021, 5,9% 

abaixo da estimativa de junho. 

Na comparação com 2020, a quebra 

na segunda safra de milho levará a uma 

produção 15% menor. Na passagem das 

estimativas de junho para julho, os 

destaques foram as quedas nas produções 

previstas para o Paraná (-37,8%), Goiás (-

4,9%) e Pernambuco (-17,2%). Já a safra 

recorde de soja somou 133,4 milhões de 

toneladas, alta de 9,8% ante 2020.  

As exportações brasileiras de café 

totalizaram em julho 2,8 milhões de sacas de 

60 quilos, registrando 12,8% de recuo na 

comparação com o mesmo mês do ano 

passado. Segundo o Cecafé, no acumulado 

do ano os embarques totalizaram 23,7 

milhões de sacas, alta de 2,2% na 

comparação com igual período do ano 

passado. A receita dos embarques no mês 

passado somou US$ 402 milhões e, entre 

janeiro e julho, US$ 3,2 bilhões – altas de 

5,6% e de 7%, respectivamente. A entidade 

atribui a queda do volume em julho aos 

entraves logísticos no transporte marítimo, 

com a disparada nos valores de fretes, 

cancelamentos de reservas e dificuldades 

para novos agendamentos nos navios em 

função do aquecimento da demanda por 

produtos alimentícios e eletrônicos nos 

Estados Unidos e na Ásia. 

A estimativa de produção de milho 

2020/21 do Brasil foi reduzida novamente 

pelo Departamento de Agricultura dos EUA 

(USDA, na sigla em inglês) para 87 milhões 

de toneladas, ante 93 milhões projetados no 

mês anterior. 

No último levantamento, a 

estimativa do órgão norte-americano já 

havia sido cortada em 5,5 milhões de 

toneladas, em meio a uma queda na segunda 

safra do cereal, que está em plena colheita. 

A Toyota do Brasil anunciou o 

programa Toyota Barter, em que produtores 

rurais pagam com soja e milho a compra da 

picape Hilux e dos SUVs SW4 e Corolla 

Cross. Segundo nota da empresa, a permuta 

de grãos de soja e milho considera o valor 

de mercado das sacas. O projeto contempla 

os Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Piauí e Tocantins. A 

companhia estuda expandir para Paraná, São 

Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Estudo do CEBC (Conselho 

Empresarial Brasil-China) aponta que, até 

2011, os chineses davam prioridade às 

commodities brasileiras, que ficavam com 

83% dos investimentos nos setores de 

agropecuária, minério de ferro e petróleo. A 

partir de 2012, porém, buscaram outras 

opções de negócios, investindo mais em 

energia, em serviços e na indústria de 

manufatura. Já a participação do 

agronegócio nas exportações para a China 

saltou de 35%, em 2010, para 50%, em 

2020, e trouxe investimentos de empresas 

como Cofco, Tide Group e LongPing High-

Tech, tanto nas áreas de comercialização e 

fornecimento de produtos agrícolas como na 

fabricação de químicos para a agroindústria. 

Mercado de Trabalho 

No mês de julho, o Brasil registrou 

485.631 pedidos de seguro-desemprego, um 

crescimento de 0,5% em relação aos pedidos 

do mês de junho (483.247 pedidos). 

Comparado com o mesmo mês de 

2020, o Brasil apresentou uma queda de 

14,9% nos pedidos do seguro-desemprego.  

O setor supermercadista abriu 

42,785 mil novos postos de trabalho no 

acumulado deste ano até junho, informou há 

pouco o vice-presidente da Associação 

Brasileira de Supermercados (Abras). 
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No mesmo período, segundo a 

Abras, o setor abriu 60 novas lojas. Isso 

corresponde a uma loja sendo aberta a cada 

três dias. 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp) subiu 1,6 ponto na 

passagem de junho para julho, para 89,2 

pontos, informou a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Assim como havia ocorrido 

em junho, o indicador segue no maior nível 

desde fevereiro de 2020, antes da covid-19 

se abater sobre a economia, quando estava 

em 92,0 pontos. Em médias móveis 

trimestrais, o IAEmp subiu 3,5 pontos. 

Sessenta por cento das empresas 

pretendem contratar nos próximos meses. 

Segundo pesquisa da consultoria PwC 

Brasil. O levantamento ouviu 62 

companhias de 16 setores no País, entre 

outubro de 2020 e março de 2021. Há desde 

organizações de até 500 funcionários (55% 

do total), até grupos com mais de cinco mil 

empregados (11%), de áreas como 

agronegócio, tecnologia e saúde, além de 

serviços financeiros e turismo. 

Segundo o relatório, com a mudança 

na rotina dos escritórios, 79% das empresas 

pretendem manter ou implementar o 

trabalho remoto e 68% adotarão o modelo 

híbrido, combinando expediente a distância 

e presencial. 

De janeiro a junho deste ano, o 

Ministério Público do Trabalho (MPT) 

contabilizou 772 trabalhadores resgatados 

em situação análoga à escravidão. Com o 

desemprego e a queda da renda, reflexos da 

pandemia do coronavírus, têm feito crescer 

o trabalho escravo no Brasil. O número já 

corresponde a 80% dos 942 resgatados em 

todo o ano passado. 

Sistema Financeiro 

O Comitê de Política Monetária 

(Copom) elevou a taxa básica de juros de 

4,25% para 5,25% ao ano, movimento que 

veio em linha com o esperado pelos agentes 

do mercado. O colegiado do Banco Central 

(BC) indicou que haverá uma alta da mesma 

magnitude da próxima reunião, em 

setembro, e avisou que vai levar o juro para 

patamar acima do neutro, ou seja, para o 

campo restritivo. 

O Relatório de Mercado Focus 

trouxe que a mediana das previsões para a 

Selic neste ano foi de 7,00% para 7,25% ao 

ano. Há um mês, estava em 6,63%. 

No caso de 2022, a projeção foi de 

7,00% para 7,25% ao ano, ante 7,00% de um 

mês antes. Para 2023, seguiu em 6,50%, 

igual a quatro semanas atrás. Para 2024, 

permaneceu em 6,50%, o mesmo patamar de 

um mês atrás. 

A proporção de famílias com 

dívidas no País alcançou em julho 71,4% do 

total de entrevistados na Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (Peic), realizada pela 

Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC), alta de 1,7 

ponto porcentual (p.p.) em relação a junho, 

renovando o recorde da série histórica. Em 

relação a julho de 2020, houve alta de 4,0 

p.p., maior variação nessa base de 

comparação desde dezembro de 2019. 

O total de brasileiros com dívidas ou 

contas em atraso aumentou pelo terceiro mês 

seguido, alcançando 25,6% das famílias - 

0,5 p.p. acima de junho, mas 0,7 p.p. abaixo 

de julho de 2020. A parcela dos 

consumidores que declararam não ter 

condições de pagar suas contas ou dívidas 

em atraso, o que sinaliza para continuidade 

da inadimplência, passou de 10,8% em 

junho para 10,9% em julho, 1,1 p.p. abaixo 

do nível registrado em igual mês de 2020. 

Nova rodada de ajustes regulatórios 

no setor financeiro, desta vez para a 

atividade de meios de pagamento, deve 

entrar em vigor nas próximas semanas. 

Encerrado o período de consulta pública, o 

Banco Central prepara medidas para elevar 

as exigências de capital de conglomerados 

liderados por instituições como Stone, 

PagSeguros e Nubank. A ideia é reduzir a 

assimetria entre a regulação dessas fintechs 

e a dos bancos - uma queixa das grandes 

instituições. 

O volume financeiro movimentado 

por pessoas físicas no primeiro semestre em 

corretoras, bancos, plataformas de 

investimentos superou os R$ 4,4 trilhões. O 

número é 6,3% maior do que o registrado 

em dezembro, segundo a Associação 
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Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (Anbima). 

Somente em fundos de 

investimento, a captação no semestre foi de 

R$ 206 bilhões, maior contribuição para o 

resultado do semestre.  

Com maior número de pessoas 

físicas inscritas na B3 (3,8 milhões de 

contas), a participação da renda variável 

cresceu de 19,8% para 22,6% do total 

investido e assumiu a segunda posição entre 

as classes de ativos apresentadas pela 

Anbima. Assim, a caderneta de poupança 

passou de segundo para terceiro lugar, com 

queda na participação de 23,7% para 22,2%. 

Os Microempreendedores 

Individuais (MEI) que estão devendo 

impostos, poderão regularizar suas dívidas 

até o final deste mês. A situação pode ser 

resolvida pelo pagamento dos débitos, 

utilizando o Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional (DAS), ou parcelamento, 

que deve ser realizado até o dia 31/08/2021. 

Inflação  

Puxada pela energia elétrica mais 

cara, a inflação oficial do país, medida pelo 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), voltou a acelerar e 

registrou variação de 0,96% em julho. É a 

maior marca para o período desde 2002, 

quando o índice foi de 1,19%. Com o 

resultado, o IPCA chegou a 8,99% no 

acumulado de 12 meses. 

O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), que mede inflação 

percebida por famílias com renda entre um e 

cinco salários-mínimos mensais, foi de 

1,02% em julho, ante alta de 0,60% em 

junho, informou o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No resultado 

acumulado 12 meses, o INPC avança 9,85%. 

A Petrobrás reajustou o preço da 

gasolina em 3,3% a partir desta quinta-feira 

(12). É o segundo aumento consecutivo, 

após o corte realizado em junho. O prelo do 

diesel não terá elevação. 

O reajuste médio é de R$ 0,09 por 

litro, elevando o preço nas refinarias a R$ 

2,78 por litro. 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 

alta de 1,45% em julho, percentual superior 

ao apurado no mês anterior, quando 

aumentou 0,11%, segundo a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Com este resultado, 

o índice apresenta um acúmulo de 15,91% 

no ano e 33,35% em 12 meses. Em julho de 

2020, o índice havia registrado alta de 

2,34% e acumulava crescimento de 10,37% 

em 12 meses. 

A inflação medida pelo Índice de 

Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) 

marcou 0,92% no fechamento de julho, após 

registrar 0,90% na terceira quadrissemana 

daquele mês, segundo a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). O aumento das contas de luz 

e da gasolina puxaram o índice no mês. Em 

12 meses, o indicador registrou elevação de 

8,76%. 

O preço da Cesta Abrasmercado 

(composta por 35 produtos de largo 

consumo nos supermercados brasileiros) 

fechou o mês de junho exibindo uma alta de 

1,34% em relação ao mesmo mês no ano 

passado e passou a custar R$ 662,17. 

No acumulado do ano até junho, a 

Associação Brasileira de Supermercados 

(Abras) verificou um aumento de 4,28% na 

cesta Abrasmercado. 

Os produtos que mais chamaram a 

atenção pelas altas no período de janeiro a 

junho deste ano foram açúcar, com aumento 

de 15,9%; carne da parte dianteira do boi, 

com 13,2%; ovos com alta de 12,9%; o café 

já em reflexo da seca e geadas teve alta de 

8,50%; carne bovina de traseiros, 6,1%; 

frango, 4,5% e feijão com alta de 4,4%. 

Setor Público 

A proposta de alongamento de parte 

dos precatórios visa proteger a capacidade 

de financiamento do Governo Federal no 

próximo ano, uma solução preventiva para 

possibilitar que a folga no orçamento possa 

ser direcionada a novas transferências e 

inclusão de mais beneficiários para 

programas como o Bolsa Família. 

Contrapondo as críticas atuais, vale destacar 

que 3 ministros fizeram acordos de 

precatórios quando precisaram, pelo 

imperativo orçamentário envolvendo dívidas 
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judiciais, são eles: Pedro Malan, Henrique 

Meirelles, e Guido Mantega.  

A Câmara dos Deputados aprovou a 

MP do ambiente de negócios, que havia sido 

aprovada na Câmara no fim de junho e que 

busca diminuir a burocracia para as 

empresas e incentivar a abertura comercial 

do país. O texto teve apoio de praticamente 

todos os partidos e traz a criação do balcão 

único, que deve facilitar o cadastro do CNPJ 

e a inscrição no fisco estadual e municipal. 

A expectativa do Governo é que o tempo 

médio para abertura de empresas caia de dez 

para três dias.  

A Comissão de Finanças e 

Tributação da Câmara aprovou, na quarta-

feira (4), o PL 1232/21, que permite a 

prorrogação por um ano, em caráter 

excepcional, das concessões de drawback 

cujo vencimento está previsto para 2021. O 

projeto tramita em caráter conclusivo e 

ainda será analisado pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. 

A Frente Parlamentar em Apoio aos 

Investimentos Estrangeiros para o Brasil 

pretende apresentar projetos específicos e 

fazer andar matérias já em tramitação para 

tornar o País mais atrativo ao capital 

estrangeiro. O senador Izalci Lucas (PSDB-

DF), autor da proposta, disse que a frente 

apelidada de “Investe Brasil” vai focar em 

assuntos de forma suprapartidária e pretende 

abrir um diálogo com a sociedade civil, 

empresários, estados e municípios para 

melhorar o ambiente de negócios. 

Setor Externo  

As exportações brasileiras e a 

corrente de comércio (que inclui vendas e 

compras do exterior) bateram recorde para o 

mês em julho. No mês passado, a balança 

comercial brasileira registrou superávit US$ 

7,395 bilhões em julho, com avanço na 

corrente e de comércio de 46,2%. As 

exportações somaram US$ 25,529 bilhões, 

uma alta de 37,5% ante julho de 2020. Já as 

importações chegaram a US$ 18,133 

bilhões, um avanço de 60,5% na mesma 

comparação. 

De janeiro a julho, a balança 

comercial acumula superávit de US$ 44,127 

bilhões. O valor é 47,6% maior do que o 

mesmo período do ano passado. Houve um 

aumento de 35,3 % nas exportações e de 

30,9% nas importações do período. 

As exportações do agronegócio 

alcançaram em julho US$ 11,29 bilhões, 

15,8% mais que no mesmo mês de 2020. O 

crescimento refletiu o aumento dos preços 

dos produtos exportados, segundo o MAPA, 

já que o volume embarcado registrou 

retração de 9,9%. O índice de cotação dos 

itens exportados registrou elevação de 

28,5% na mesma comparação, puxada pelos 

efeitos do clima em regiões produtoras de 

cereais e carnes e pela demanda chinesa por 

importações. O índice de confiança do setor, 

divulgado pela Fiesp, registrou alta 2,4 

pontos no segundo trimestre em relação ao 

anterior, totalizando 119,9 pontos. A 

indústria de insumos teve a maior alta (9,2 

pontos). 

A avaliação da AEB é de que o 

Brasil é duplamente penalizado pela forte 

alta do frete. O produto manufaturado por si 

só já sofre no país os impactos do chamado 

Custo Brasil e com o frete no patamar de 

US$ 10 mil por contêiner, o preço do 

produto brasileiro se tornou ainda mais caro. 

Ao invés de comprar do Brasil, vai-se buscar 

a importação de um país mais próximo, que 

pode ser da Europa, que não depende do 

navio, do Sudeste Asiático, que depende, 

mas tem um volume muito maior de carga, 

ou dos Estados Unidos, que ficam um pouco 

mais distante. 

A dívida total das famílias nos 

Estados Unidos aumentou US$ 313 bilhões 

no segundo trimestre de 2021, para US$ 

14,96 trilhões, de acordo com um relatório 

divulgado pela distrital de Nova York do 

Federal Reserve (Fed, o banco central 

americano). O resultado representa uma 

variação positiva de 2,1%, maior alta 

trimestral desde o quarto trimestre de 2013. 

A entidade também destaca que as 

novas extensões de crédito parcelado para 

hipotecas e empréstimos para automóveis 

atingiram o maio nível da série histórica no 

período, a US$ 1,2 trilhão e US$ 202 

bilhões, respectivamente. 

O setor privado americano criou 330 

mil vagas de trabalho em julho, de acordo 

com dados divulgados pela Automatic Data 
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Processing (ADP) e pela Moody's. O dado 

indicou uma queda significativa em 

comparação com a criação de vagas de 

julho, quando o setor privado americano 

gerou 680 mil empregos, com o dado sendo 

revisado para baixo, de 692 mil da leitura 

anterior. 

O fluxo cambial total do ano de 

2021 até o fim de julho foi positivo em US$ 

16,172 bilhões, informou o Banco Central. 

No mesmo período de 2020, o resultado 

havia sido negativo em US$ 15,818 bilhões. 

Em 2021 até o fim de julho, a entrada 

líquida de dólares pelo canal financeiro foi 

de US$ 90 milhões. 

O número de pedidos de auxílio-

desemprego nos Estados Unidos teve queda 

de 14 mil na semana encerrada em 31 de 

julho, a 385 mil, segundo dados com ajustes 

sazonais publicados pelo Departamento do 

Trabalho americano.  O número de pedidos 

continuados, por sua vez, apresentou recuo 

de 366 mil na semana encerrada em 24 de 

julho, a 2,930 milhões. Esse indicador é 

divulgado com uma semana de atraso. 

O Banco da Inglaterra (BoE) 

manteve inalterada sua taxa de referência 

(Bank Rate) em 0,1% ao ano e o tamanho de 

seu programa de compra de ativos em 875 

bilhões de libras e das compras de 20 

bilhões de libras de títulos corporativos. 

O Fundo Monetário Internacional 

(FMI) tornará efetiva no dia 23 a injeção de 

liquidez de US$ 650 bilhões a seus países 

membros, na maior alocação de Direitos 

Especiais de Saque (DES) de sua história. 

Com isso, vai creditar ao Brasil US$ 15,08 

bilhões proximamente, equivalente à cota de 

2,32% do país na instituição. 

A economia dos Estados Unidos 

gerou 943 mil vagas em julho, informou o 

Departamento do Trabalho. Além disso, a 

taxa de desemprego recuou de 5,9% no mês 

anterior a 5,4% em julho. 

O índice de preços globais de 

alimentos da FAO, a agência das Nações 

Unidas para agricultura e alimentação, 

voltou a cair em julho, pelo segundo mês 

consecutivo. O indicador fechou o mês em 

123 pontos, 1,2% abaixo de junho, 

pressionado por recuos de cereais, óleos 

vegetais e lácteos. Na comparação com 

julho do ano passado, contudo, a alta ainda 

foi de 31%. 

Os 11 terminais que operam no 

Corredor de Exportação Leste do Porto de 

Paranaguá registraram em julho 

movimentação de 1.929.157 toneladas de 

granéis sólidos, ante 1.819.851 toneladas no 

ano anterior. O destaque foi a exportação de 

soja, que somou 1.618.249 toneladas, 

22,34% a mais que no mesmo mês em 2020. 

Os créditos externos para o Brasil 

continuaram a diminuir em US$ 7 bilhões 

no primeiro trimestre deste ano, resultando 

numa contração total de US$ 43,4 bilhões 

desde o segundo trimestre de 2020, segundo 

o Banco de Compensações Internacionais 

(BIS), espécie de banco dos bancos centrais. 

A baixa para o Brasil contrasta com o 

crescimento de US$ 114 bilhões de 

empréstimos internacionais para as 

economias emergentes em geral entre 

janeiro e março. A maior parte dos recursos 

tomou o rumo da Ásia-Pacífico, com US$ 

118 bilhões. África e Oriente Médio também 

obtiveram mais créditos. 

O PIB do Reino Unido subiu 4,8% 

no segundo trimestre, na comparação com o 

trimestre anterior, após o alívio das 

restrições para conter a disseminação da 

covid-19 no país. O avanço no segundo 

trimestre deixa o PIB 4,4% abaixo do nível 

em que operava antes da pandemia global, 

no fim de 2019. 


