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ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Índice de Atividade do Banco 

Central (IBC-Br) teve alta de 6,80% no 

acumulado de 2021 até julho, segundo o 

Banco Central. O porcentual diz respeito à 

série sem ajustes sazonais. Pela mesma 

série, o IBC-Br apresenta alta de 3,26% nos 

12 meses encerrados em julho. 

O indicador registrou alta de 9,44% 

no acumulado do trimestre de maio até julho 

de 2021 ante o mesmo período do ano 

passado, na série sem ajuste. 

O agregado especial de Atividades 

turísticas cresceu 0,5% em julho ante junho, 

segundo dados da Pesquisa Mensal de 

Serviços, divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O resultado representa a terceira 

taxa positiva consecutiva, período em que 

acumulou um ganho de 42,2%. O segmento 

ainda precisa crescer 32,7% para retornar ao 

patamar de fevereiro de 2020, no pré-

pandemia. 

Na passagem de junho para julho, 

oito das 12 unidades da Federação 

pesquisadas tiveram expansão, com 

destaque para Pernambuco (9,5%), Santa 

Catarina (9,4%), Bahia (6,1%) e Rio de 

Janeiro (2,1%). 

Na comparação com julho de 2020, 

o índice de volume das atividades turísticas 

no Brasil registrou alta de 83,0% em julho 

de 2021, impulsionado pelo setor de hotéis, 

transporte aéreo, restaurantes, rodoviário 

coletivo de passageiros, locação de 

automóveis e serviços de bufê. 

Todas as 12 Unidades da Federação 

onde o indicador é investigado mostraram 

avanços, com destaque para São Paulo 

(55,9%), Rio de Janeiro (56,3%), Bahia 

(271,7%), Minas Gerais (94,3%), Rio 

Grande do Sul (150,7%) e Pernambuco 

(144,8%). 

As atividades turísticas acumulam 

mais admissões (1,061 milhão) do que 

desligamentos de funcionários (1,018 

milhão), de acordo com o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged). 

Assim, em relação ao estoque de 

funcionários de julho do ano passado, o 

saldo de 42,6 novas vagas ampliou em 1,4% 

a força de trabalho do setor. 

De acordo com o Índice Mensal de 

Atividade do Turismo de São Paulo (Imat-

SP), calculado pelo Conselho de Turismo da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de São Paulo 

(Fecomércio-SP), em parceria com a 

SPTuris, a recuperação do turismo na cidade 

de São Paulo é lenta, mas consistente, 

registrando em julho alta de 18,4% na 

comparação com junho. 

É a terceira alta mensal consecutiva. 

Desde abril, quando começou o ciclo de 

crescimento, a alta no acumulado é de 

64,1%. Na comparação com o desempenho 

de um ano antes, o turismo paulistano 

cresceu 85,1%. Mas, nesse caso, a base de 

comparação é muito baixa, pois julho de 

2020 foi um dos piores meses para o setor 

desde o início da pandemia. 

Paralisado pela pandemia, o turismo 

marítimo aguarda ansiosamente o aval da 

Anvisa para dar segmento à temporada 

2021/2022. A expectativa para este ano é 

que a atividade gere uma receita de até R$ 

2,5 bilhões e aproximadamente 35 mil 

empregos. Como pelo menos 50% dos 

valores movimentados ficam nos portos de 

embarque, R$ 1 bilhão de reais será 

canalizado para os portos do Rio, Santos e 

Salvador.  

O Indicador de Incerteza da 

Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 0,3 

ponto na passagem de julho para agosto, 

para 119,6 pontos, segundo a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o 

indicador se manteve abaixo do pico de 

210,5 pontos, atingido em abril de 2020. 

Segundo o Instituto Nacional de 

Defesa do Consumidor (Idec), considerando 

dados do consumo de energia no período de 

novembro de 2020 a fevereiro de 2021, 

estima-se que o Horário de Verão teria 

resultado numa economia de entre 2.500 e 
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3.800 gigawatts-hora (GWH), caso tivesse 

sido adotado no último verão nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Quanto menor 

o consumo, menos térmicas precisam ser 

acionadas para preservar os combalidos 

reservatórios das hidrelétricas. 

O setor de telecomunicações 

realizou investimentos conjuntos de R$ 8,3 

bilhões no Brasil, no segundo trimestre de 

2021, o que representa um crescimento de 

11% em relação ao mesmo período de 2020. 

Já no acumulado do primeiro semestre deste 

ano, os investimentos do setor totalizaram 

R$ 16,2 bilhões, crescimento de 11,7% em 

relação ao mesmo período do ano passado. 

PIB e Investimentos 

As projeções para o Produto Interno 

Bruto (PIB) em 2021, segundo o Relatório 

de Mercado Focus, passaram de alta de 

5,15% para elevação de 5,04%. Há quatro 

semanas, a estimativa era de 5,28%. 

Para 2022, o mercado financeiro 

alterou a previsão do PIB de crescimento de 

1,93% para 1,72%. 

Segundo o relatório do Citi, a 

instituição reduziu a projeção de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil em 2022 de 1,8% para 1,5%, 

devido à perspectiva de taxa Selic 

contracionista, atividade global mais fraca e 

problemas de fornecimento de energia. Para 

2021, a estimativa foi mantida em 5,1%. 

Para 2022, os fatores usuais nos 

sugerem que o PIB provavelmente não vai 

mais acelerar em uma base trimestral, 

motivando  reduzir a estimativa anual de 

crescimento. 

Indústria 

A CNI vai levar 200 empresários 

brasileiros à ExpoDubai, para promover 

negócios entre o Brasil e os países dos 

Emirados Árabes Unidos. A programação, 

de 11 a 20 de novembro, prevê a realização 

de seminários, visitas técnicas às empresas e 

locais de referência nos Emirados. Ainda 

segundo a CNI, após quatro altas 

consecutivas, o Índice de Confiança do 

Empresário Industrial recuou 5,2 pontos em 

setembro, para a marca de 58 pontos. Apesar 

da queda, os empresários seguem confiantes, 

acima da média histórica de 54 prontos, 

embora o otimismo esteja menos intenso e 

menos disseminado. 

A produção nacional de veículos 

automotores retraiu 4,3% no mês de agosto, 

frente a julho, dado com ajuste sazonal. 

Com este resultado, o índice cai pelo quarto 

mês seguido, considerando o ajuste sazonal, 

sendo sete meses em 2021 com variações 

negativas. O único dado positivo no ano foi 

apresentado no mês de abril com alta de 

1,0%. 

Ressalta-se que a fabricação de veículos 

automotores está sendo impactada pela 

escassez de insumos, principalmente os 

semicondutores.  

No acumulado do ano, a produção 

de veículos registrou alta de 33,0%, 

demonstrando uma recuperação do setor em 

relação ao ano anterior. 

A Associação Brasileira de 

Embalagens em Papel (Empapel), antiga 

ABPO, divulgou a prévia da Expedição de 

papel ondulado, que na passagem de julho 

para agosto de 2021 teve queda de 4,1%, 

dado com ajuste sazonal. Na comparação 

com o mesmo mês de 2020, o índice aponta 

recuo de 3,1%.  

No acumulado em 12 meses, o 

índice apresenta avanço de 9,3%, mantendo-

se em patamar elevado desde o início do 

primeiro semestre de 2021. 

A produção industrial brasileira teve 

queda em julho de 2021 de 1,3%, frente ao 

mês de junho, conforme apurado pelo IBGE 

por meio da PIM, nos dados com ajuste 

sazonal. Este é o segundo mês consecutivo 

de redução do indicador e com o menor 

nível desde julho de 2020, quando ficou em 

84,5 pontos. 

A indústria extrativa registrou queda 

de 1,2% e a indústria de transformação 

mostrou retração de 1,2% nos dados com 

ajuste sazonal. 

No acumulado do ano até o mês de 

julho, a produção industrial nacional 

demonstra crescimento de 10,9%, sendo a 

indústria de transformação com maior 

crescimento (12,4%). Já as indústrias 

extrativas apresentam crescimento de 1,4% 
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nesta mesma ótima do acumulado no ano de 

2021.  

Na comparação com o mesmo 

período de 2020 (comparação interanual), a 

Indústria Geral apresenta crescimento de 

7,0%, sendo 8,2% da Indústria de 

Transformação e variação de -1,4% na 

Indústria Extrativa. 

A primeira máquina de papel do 

projeto Puma II, maior investimento da 

história da Klabin, entrou em operação. 

Instalada em Ortigueira (PR), a MP 27 tem 

capacidade de 450 mil toneladas por ano do 

papel para embalagem Eukaliner e deve 

produzir mais de 100 mil toneladas ainda 

neste ano.  

A companhia já iniciou as obras 

relativas à segunda máquina do projeto, que 

compreende investimento total de R$ 12,9 

bilhões até 2023 – até agora Puma II recebeu 

mais de R$ 6,5 bilhões. 

Comércio  

O volume de serviços prestados no 

País teve alta de 1,1% em julho, frente a 

junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal 

de Serviços (PMS) divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Esta é a quarta taxa positiva seguida, após 

variações de 0,9% em abril, 1,9% em maio e 

1,8% em junho. Nesse período, acumulou 

ganho de 5,8%. Com o desempenho de 

julho, os serviços alcançaram o maior 

patamar desde março de 2016 e estão 3,9% 

acima do nível pré-pandemia, em fevereiro 

de 2020. Na comparação com julho de 2020, 

o indicador teve aumento de 17,8%. 

 No resultado acumulado em 12 

meses até julho, houve elevação de 2,9%. 

Em 2021, o indicador acumula incremento 

de 10,7% frente a igual período do ano 

anterior. 

O volume de vendas no comércio 

varejista apresentou avanço de 1,2% no mês 

de julho, com relação a junho, dado com 

ajuste sazonal. 

Nos sete primeiros meses de 2021 o 

indicador apresenta avanço de 6,3% sobre o 

mesmo intervalo do ano de 2020. Na 

comparação de julho de 2021 com o mesmo 

período do ano anterior, o setor do comércio 

varejista registra crescimento de 5,7%. 

A Granfino, empresa de alimentos 

básicos, como feijão e arroz, está criando 

uma plataforma digital voltada para 

pequenas e médias empresas. A ideia é 

conectar o pequeno varejo Brasil afora, para 

vender alimentos pelo canal on line. A 

iniciativa começa pelo Rio de Janeiro e, em 

seguida, se expandirá para o resto do Brasil, 

como as regiões do Vale do Paraíba e Zona 

da Mata Mineira, entre São Paulo e Minas 

Gerais. A meta é aumentar em 50% o total 

de 4.500 clientes físicos atuais. A 

companhia espera que a nova estratégia 

possa representar até 4% do faturamento já 

em 2022.  

Agricultura  

A produção da safra nacional de 

grãos fecha o ciclo com um volume 

estimado de 252,3 milhões de toneladas, 

uma redução de 1,8% sobre a safra passada 

e 1,6 milhão de toneladas inferior à previsão 

do levantamento realizado em agosto deste 

ano. O resultado foi divulgado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), no 12º Levantamento da Safra de 

Grãos 2020/21. Este é o último 

levantamento para esta safra. A partir de 

outubro, a estatal reinicia o ciclo e passa a 

contabilizar os números da próxima colheita 

no País. 

A balança comercial do agronegócio 

paulista registrou superávit de US$ 8,17 

bilhões nos primeiros sete meses deste ano, 

representando aumento de 11,9% em 

comparação com igual período de 2020 

(US$ 7,30 bilhões). O agronegócio paulista 

aumentou em 10,3% (US$ 10,77 bilhões) 

suas exportações de janeiro a julho de 2021, 

em comparação com o mesmo período do 

ano passado, e em 5,7% (US$ 2,6 bilhões) 

suas importações. Os dados são do Instituto 

de Economia Agrícola (IEA-APTA), da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado. 

A contratação de crédito rural na 

safra 2021/22, iniciada em julho, soma R$ 

64,11 bilhões, alta de 36% em relação ao 

período de julho a agosto de 2020, segundo 

a Secretaria de Política Agrícola (SPA) do 

Ministério da Agricultura. Os recursos com 
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investimentos somaram R$ 18,3 bilhões, alta 

de 61%. As operações de custeio totalizaram 

R$ 35,99 bilhões, 25% a mais em 

comparação a igual período do ano passado. 

industrialização, alcançou R$ 5,8 bilhões 

(60%) e a comercialização, R$ 4 bilhões 

(23%). 

A comercialização da safra 2020/21 

de soja de Mato Grosso avançou 2,56 pontos 

porcentuais em agosto e atingiu 94,82% da 

produção, segundo o Instituto Mato-

Grossense de Economia Agropecuária 

(Imea). Há atraso de 3,77 pontos porcentuais 

ante igual período da safra anterior, quando 

98,59% da produção estava negociada, mas 

o ritmo está próximo da média de cinco anos 

para o período, de 94,91%. 

Já para a safra 2021/22, que será 

plantada em breve, 39,50% da produção 

projetada foi negociada até o fim de agosto, 

2,20 pontos porcentuais à frente de julho, 

mas atraso de 16,41 pontos porcentuais na 

comparação anual. A comercialização está, 

contudo, adiantada ante a média de cinco 

anos (31,82%). 

O Valor Bruto da Produção 

Agropecuária (VBP) de 2021 está estimado 

em R$ 1,106 trilhão, valor 9,7% maior em 

relação ao obtido em 2020, de R$ 1,008 

trilhão, segundo o Ministério da Agricultura. 

com base nas informações de agosto. 

Em relação às lavouras, o VBP deve 

alcançar R$ 749,9 bilhões, crescimento de 

11,9% em valor real. Já o da pecuária deve 

avançar 5,4%, para R$ 356,5 bilhões. 

A produção brasileira de café em 

2021 deverá alcançar 2,9 milhões de 

toneladas (48,9 milhões de sacas de 60 

quilos), consideradas as duas espécies 

(arábica e conilon), de acordo com a nova 

estimativa do IBGE. Caso se confirme, a 

safra será 21,2% menor que a do ano 

passado. 

No segundo trimestre deste ano, a 

produção de ovos de galinha no País 

totalizou 985,7 milhões de dúzias, uma 

elevação de 0,9% em relação ao mesmo 

trimestre de 2020. Na comparação com o 

primeiro trimestre de 2021, houve alta de 

0,5%, segundo os resultados das Pesquisas 

Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, 

do Couro e da Produção de Ovos de 

Galinha, divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

Mercado de Trabalho 

No mês de agosto, o Brasil registrou 

493.798 pedidos de seguro-desemprego, um 

crescimento de 1,7% em relação aos pedidos 

do mês de julho (485.676 pedidos). 

Já no Estado de São Paulo, foram mais de 

137 mil pedidos de seguro-desemprego no 

mês de agosto, um aumento de 1,3% em 

relação ao mês anterior, terceiro menor dado 

do ano, acima apenas dos meses de janeiro e 

julho de 2021 (132.906 e 135.747 pedidos, 

respectivamente). 

Comparado com o mesmo mês de 

2020, o Brasil apresentou uma alta de 6,5% 

nos pedidos do seguro-desemprego. Em São 

Paulo, essa mesma comparação teve uma 

queda de 0,7%. 

Segundo a Federação da Agricultura 

e Pecuária do Estado (Famasul), com base 

em dados do Caged/IBGE, o setor 

agropecuário foi responsável pela geração 

de 3.484 empregos em Mato Grosso do Sul, 

ou 11,09% do total, de janeiro a julho deste 

ano. 

Os números representam, segundo a 

entidade, 2,5 vezes o número de vagas de 

igual período de 2020, quando foram criados 

1.471 postos de empregos. 

O Indicador Antecedente de 

Emprego (IAEmp) do FGV IBRE subiu 0,9 

ponto em agosto, para 90,1 pontos, maior 

nível desde fevereiro de 2020 (92,0 pts.). 

Em médias móveis trimestrais, o IAEmp 

variou 2,3 pontos, para 89,0 pontos. O 

resultado mais tímido do indicador nesse 

mês sugere que essa recuperação ainda deve 

ser gradual. O controle da pandemia e a 

melhora do setor de serviços, setor que mais 

emprega, são fundamentais para a 

continuidade desse cenário positivo, 

segundo a FGV IBRE. 

Segundo os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o comércio abriu 206 mil 

vagas no trimestre encerrado em junho ante 

o trimestre terminado em março. 
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Também houve geração de vagas em todas 

as demais atividades: alojamento e 

alimentação (360 mil), administração 

pública, defesa, seguridade social, educação, 

saúde humana e serviços sociais (99 mil), 

outros serviços (100 mil), indústria (105 

mil), transporte (161 mil), agricultura, 

pecuária, produção florestal pesca e 

aquicultura (326 mil), construção (346 mil), 

serviços domésticos (197 mil) e informação, 

comunicação e atividades financeiras (360 

mil). 

A taxa de desemprego recuou para 

14,1% no segundo trimestre deste ano, 

depois de atingir 14,7% no período de 

janeiro a março. Mesmo assim, o País ainda 

tem 14,4 milhões de pessoas em busca de 

um trabalho, segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

Contínua, divulgada nesta terça-feira, 31, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

A taxa de desemprego entre os 

jovens de 18 a 24 anos ficou em 29,5% no 2º 

trimestre deste ano. Houve leve recuo frente 

aos 29,8% registrados no trimestre anterior. 

A taxa, no entanto, segue sendo o dobro da 

média geral, que inclui toda a população, 

atualmente de 14,1%. Entre os motivos para 

a alta desocupação estão a pouca experiência 

profissional e a baixa qualificação. 

Sistema Financeiro 

O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) suspendeu mais uma linha de 

crédito do Plano Safra 2021/22, por causa do 

"nível de comprometimento dos recursos 

disponíveis", de acordo com circular do 

Banco. No caso, a linha suspensa 

temporariamente é a relativa ao Programa de 

Financiamento à Agricultura Irrigada e ao 

Cultivo Protegido (Proirriga). 

Até o momento, desde o início do 

ano-safra, em 1º de julho, o Banco de 

Fomento já bloqueou novos pedidos de 

financiamento para várias linhas que contam 

com juros subsidiados ao produtor rural, 

pelo mesmo motivo citado acima. No dia 6 

de setembro, foram três linhas: Pronaf 

Custeio - exclusivamente para operações 

com taxa de juros prefixada de até 4,5% ao 

ano - Programa ABC (agricultura de baixo 

carbono), exclusivamente para operações 

com taxa de juros prefixada de até 7% ao 

ano, e, finalmente, do Pronamp Investimento 

(linha voltada ao médio produtor rural). 

Os grandes bancos pressionam o 

Congresso e o Governo para amenizar a 

perda de benefício tributário nas debêntures 

de infraestrutura, que deverão ter em razão 

de mudanças propostas na alíquota desses 

papéis e com a reforma em andamento do 

Imposto de Renda. As mudanças nas 

alíquotas, em discussão no Senado, tiram o 

incentivo dos bancos para adquirir novas 

debêntures do setor e manter o estoque que 

já têm. O PL 2.646, que acrescentou a 

possibilidade de benefício fiscal para as 

empresas com o objetivo de atrair os fundos 

de pensão, acabou tirando da jogada os 

bancos, que voltarão a ser tributados em 

25% sobre os juros auferidos com as 

debêntures de infraestrutura. 

O saldo das operações totais de 

crédito com o Sistema Financeiro Nacional 

(SFN) alcançou R$ 4,3 bilhões em julho, 

incremento de 1,2% em relação a junho, e de 

6,2% nos 12 meses. No acumulado de 

janeiro a julho, alta de 6,1%, em que 43% do 

total dessas operações ocorreu com 

empresas e 57% com consumidores. 

Inflação  

O IBGE divulgou o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de 

agosto, O indicador apresentou variação de 

0,87%, resultado 0,09 p.p. menor que o 

apurado em julho (0,96%). 

O resultado mensal é o terceiro maior do ano 

de 2021 e superior ao aferido no mesmo 

período do ano de 2020, quando indicou 

aumento de 0,24%. 

Quando comparado com o mesmo 

mês de anos anteriores, a variação do IPCA 

em agosto é historicamente positiva, com 

média de 0,37%; no entanto, o ano de 2021 

apresentou o maior crescimento para o mês 

desde o ano 2000, quando apurou-se 1,31% 

de crescimento no período. 
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A projeção do mercado financeiro 

para a inflação em 2021 se distanciou ainda 

mais do teto da meta perseguida pelo Banco 

Central . A previsão para o IPCA - o índice 

oficial de preços - este ano, conforme o 

Relatório de Mercado Focus, foi de alta de 

7,58% para 8,00%. Há um mês, estava em 

7,05%. A projeção para o índice em 2022 foi 

de 3,98% para 4,03%. Quatro semanas atrás, 

estava em 3,90%. 

 A Primeira prévia do Indice Geral 

de Preços - Mercado (IGP-M) aponta 

variação de -1,09% na leitura de setembro, 

ante alta de 0,66% do mês de agosto. 

O resultado mensal de setembro é o primeiro 

com variação negativa desde fevereiro de 

2020 (-0,04%). Ressalta-se também que o 

resultado do mês de setembro de 2021 é 

inferior ao do mesmo período de 2020 

quando ficou em 4,34%. 

No acumulado no ano até setembro, 

o IGP-M registra alta de 15,48% 

apresentando desaceleração em relação a 

agosto (16,75%). 

O relatório Focus trouxe ainda a 

estimativa para o IPCA em 2023, que seguiu 

em 3,25%. No caso de 2024, a expectativa 

saiu de 3,00% para 3,03%. 

O Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 

queda de 0,14% em agosto, após um avanço 

de 1,45% em julho, segundo a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 

Com o resultado, o IGP-DI 

acumulou uma elevação de 15,75% no ano e 

avanço de 28,21% em 12 meses. 

Setor Público 

A edição da MP 1.065, que institui o 

novo marco legal do transporte ferroviário, 

levou integrantes da Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado a aprovar um 

pedido para que o presidente da Casa, 

Rodrigo Pacheco, a devolva ao Governo, 

tornando-a sem efeito. Pacheco disse que irá 

avaliar com “serenidade” a questão, mas não 

descartou a devolução da MP. Nos 

bastidores, o Governo tenta abrandar os 

ânimos e deverá anunciar, na esteira da MP, 

o plano “Setembro Ferroviário”, de 

investimentos em ferrovias e mobilidade 

urbana. 

O Rio Grande do Sul foi o primeiro 

Estado a assinar o protocolo de intenções 

relativo ao DT-e, que permitirá a inclusão e 

integração de dados e informações fiscais 

estaduais e federais em um documento 

digital único. A assinatura ocorreu na 

segunda-feira (30), em Porto Alegre, com a 

presença do vice-governador Ranolfo Vieira 

Júnior e do Ministro Tarcísio Gomes de 

Freitas. A Câmara dos Deputados aprovou, 

em julho, a MP 1051/21, que cria o DT-e, de 

emissão exclusivamente digital e 

obrigatória, para autorizar os serviços de 

transporte de cargas no País. 

Segundo o Ministro Tarcísio, o 

Brasil tem a chance de chegar a 2035 em 

situação próxima à de países como Estados 

Unidos e China no uso de ferrovias, tendo 

em vista o novo modelo de operações 

anunciado na semana passada, pelo qual o 

setor privado terá maior liberdade para 

construir e usar o modal. Atualmente, as 

ferrovias transportam 20% das cargas no 

País. Com a novidade no setor e outros 

projetos de concessão em andamento, o 

Ministro calcula que a participação do 

modal possa chegar aos 40% em 2035. 

Estudo da CNA estima que, se houvesse 

trens disponíveis para levar commodities 

importantes, como milho e soja, dos Estados 

produtores do Centro-Oeste aos portos e a 

outras regiões consumidoras, os custos com 

transportes também seriam reduzidos entre 

40% e 50%. 

A dívida pública brasileira ficou 

praticamente estável em julho. Dados 

divulgados pelo Banco Central mostram que 
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a Dívida Bruta do Governo fechou julho aos 

R$ 6,797 trilhões, o que representa 83,8% 

do Produto Interno Bruto (PIB). O 

porcentual, divulgado pelo Banco Central, é 

ligeiramente menor que os 83,9% de junho 

(dado revisado). No melhor momento da 

série, em dezembro de 2013, a dívida bruta 

chegou a 51,5% do PIB. 

O setor público consolidado 

registrou um déficit nominal de R$ 55,403 

bilhões em julho. Em junho, o resultado 

nominal havia sido deficitário em R$ 75,595 

bilhões e, em julho de 2020, deficitário em 

R$ 85,909 bilhões. 

No acumulado do ano, o déficit 

nominal somou R$ 206,036 bilhões, o que 

equivale a 4,25% do PIB. 

Em 12 meses até julho, há déficit 

nominal de R$ 558,189 bilhões, ou 6,88% 

do PIB. 

Setor Externo  

A balança comercial brasileira 

registrou superávit comercial de US$ 1,399 

bilhão na segunda semana de setembro. De 

acordo com dados divulgados pela 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 

Ministério da Economia, o valor foi 

alcançado com exportações de US$ 5,379 

bilhões e importações de US$ 3,980 bilhões. 

Em setembro, a balança comercial 

registrou saldo superavitário de US$ 2,043 

bilhões até o dia 12, com exportações de 

US$ 9,069 bilhões e importações de US$ 

7,025 bilhões. No acumulado do ano, o 

saldo comercial é superavitário em US$ 

54,154 bilhões. 

Segundo levantamento da 

Associação Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA), as  exportações brasileiras de carne 

suína in natura e processados alcançou 91 

mil toneladas em agosto, o que corresponde 

a um recuo de 7,5% em comparação com 

igual mês de 2020, quando foram 

embarcadas 98,5 mil toneladas. A receita 

com os embarques ficou praticamente 

estável, em US$ 209,1 milhões em agosto 

deste ano, contra US$ 209,2 milhões no ano 

passado. 

No acumulado de janeiro a agosto 

de 2021, foram embarcadas 756,5 mil 

toneladas, volume 11,53% superior ao 

registrado em igual período de 2020, quando 

foram exportadas 678,3 mil toneladas. Com 

isso, a receita das exportações entre janeiro e 

agosto alcançou US$ 1,805 bilhão, número 

21,3% superior ao alcançado no mesmo 

período de 2020, de US$ 1,488 bilhão. 

A balança comercial do agronegócio 

registrou valor recorde no mês de agosto, 

motivado, principalmente, pela alta dos 

preços internacionais das commodities 

exportadas pelo Brasil. O valor exportado 

foi de US$ 10,90 bilhões, 26,7% superior na 

comparação com o mesmo mês de 2020. 

Apesar disso, a participação do agronegócio 

no total das exportações do País caiu de 

49,4% (agosto/2020) para 40,1% 

(agosto/2021). Já as importações subiram de 

US$ 912,47 milhões, em agosto de 2020, 

para US$ 1,25 bilhão, em agosto de 2021 

(+37,2%), influenciadas pela alta dos preços 

internacionais no trigo e no óleo de palma, 

com aumento do preço médio importado em 

23,1% e 67,6%, respectivamente.  

O Brasil exportou 2,67 milhões de 

sacas de 60 kg de café em agosto deste ano, 

25,2% a menos do que no mesmo mês de 

2020, segundo o Conselho dos Exportadores 

de Café do Brasil (Cecafé). A receita 

cambial recuou 1,6% na mesma 

comparação, para US$ 420,5 milhões. 

No acumulado dos dois primeiros 

meses da safra 2021/22, os embarques 

recuaram 18,7% anualmente, para 5,54 

milhões de sacas, enquanto a receita 

avançou 2,8%, a US$ 831,7 milhões. Entre 

janeiro e agosto deste ano, o volume 

exportado apresenta recuo anual de 1,8%, 

para 26,303 milhões de sacas. 

Os indicadores da OCDE em agosto 

apontam tendência de moderação no 

crescimento econômico nos países 

desenvolvidos. O crescimento permanece 

em níveis acima da tendência nos EUA e na 

zona do euro, mas está moderando. O Brasil 

aparece como a única grande economia com 

tendência de “desaceleração do 

crescimento”, o que significa que o 

crescimento brasileiro continua, mas mais 

lento. 

Sancionada na quinta-feira (26/8), a 

Lei nº 14.195/2021 também traz medidas 
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que vão facilitar o comércio exterior e 

ajudar a impulsionar a inserção da economia 

brasileira nos mercados globais. Entre elas, a 

consolidação do Portal Único Siscomex 

como guichê único de comércio exterior no 

País; boas práticas na imposição de licenças 

de importação e exportação; e a dispensa de 

exigência legal de prestação de informações 

no Sistema Siscoserv. 

A escassez mundial de contêineres, 

o aumento dos custos do frete marítimo e o 

congestionamento de navios continuarão ao 

longo de 2022 e só vão diminuir quando a 

pandemia de covid-19 acabar. Nos Estados 

Unidos, o número de navios esperando para 

atracar no sul da Califórnia cresce à medida 

que o congestionamento se estende para 

armazéns e redes de distribuição em todo o 

país. Segundo o Global Port Tracker, os 

principais portos americanos movimentaram 

volume recorde equivalente a 2,37 milhões 

de contêineres importados, em agosto. O 

Brasil também está com dificuldade para 

exportar vários produtos dos agronegócios 

pela falta de contêineres e o alto custo do 

frete, porque as empresas de transporte 

marítimo, em meio à pandemia, mudaram 

rotas e cancelaram escalas de navios. 

As exportações brasileiras de carne 

bovina in natura e processada registraram 

alta de 11% em agosto na comparação com 

o mesmo mês de 2020, para 211.850 

toneladas. Já a receita teve variação positiva 

de 0,56%, para US$ 1,175 bilhão, segundo a 

Abrafrigo. É a primeira vez na história desse 

mercado que o País ultrapassa a barreira das 

200 mil toneladas exportadas num único 

mês. No acumulado dos oito primeiros 

meses do ano, o volume das exportações 

recuou 1% em relação ao mesmo período de 

2020, ficando em 1,283 milhão de toneladas. 

Já a receita foi 15% maior, na mesma 

comparação: US$ 6,26 bilhões. Junto com 

Honk Kong, a China foi responsável por 

59% da receita e do volume exportado. 

Nos últimos três anos, o Brasil foi, 

entre os integrantes do G20, o terceiro país 

que mais avançou no Ranking Global de 

Competitividade Digital, que analisou 137 

países em relação à dimensão Ecossistema e 

à dimensão Mindset. Ficou atrás apenas da 

China e da Arábia Saudita. Já no recorte 

América Latina e Caribe, o Brasil aparece 

em 1º lugar, no Ecossistema e em 2º lugar 

no ranking geral, atrás do Uruguai. O estudo 

apontou quatro ações da Secretaria Especial 

de Produtividade e Competitividade/ME) – 

Marco Legal de Startups, programas 

InovAtiva Brasil e StartOut Brasil e o 

Comitê de Startups – como políticas que 

contribuíram para essas posições. 

As vendas no varejo da zona do euro 

sofreram queda de 2,3% em julho ante 

junho, segundo dados publicados pela 

agência oficial de estatísticas da União 

Europeia (UE), a Eurostat. Na comparação 

anual, as vendas do setor varejista do bloco 

tiveram expansão de 3,1% em julho. 

O Brasil passará a exportar sementes 

de algodão, mudas de eucalipto pellita e 

sebo bovino a novos mercados, segundo a 

Secretaria de Comércio e Relações 

Internacionais do Ministério da Agricultura. 

Estas três aberturas foram formalizadas em 

agosto e a mais recente foi a liberação de 

venda de sebo bovino do Brasil para 

produção de biodiesel aos Estados Unidos. 

Já a Colômbia permitiu a entrada de 

sementes brasileiras de algodão e de mudas 

de estaca de eucalipto pellita. No total, em 

agosto, cinco mercados foram abertos para 

produtos do Brasil. Outras duas autorizações 

já haviam sido anunciadas ao longo do 

último mês: a possibilidade de exportar 

pescado para o México e aves de um dia e 

ovos férteis para o Japão. 

A economia dos Estados Unidos 

criou 235 mil empregos em agosto, em 

termos líquidos, segundo dados publicados 

pelo Departamento do Trabalho do país. Por 

outro lado, a taxa de desemprego dos EUA 

recuou de 5,4% em julho para 5,2% em 

agosto, como se previa. 

A CNI levou ontem à OMC a 

agenda que considera prioritária para que a 

conferência ministerial, em novembro, 

avance no sistema multilateral de comércio. 

A primeira questão que consta dessa agenda 

é o desbloqueio das atividades do Órgão de 

Apelação internacional. O Brasil tem seis 

casos em que é demandante, em quatro 

diferentes setores, que resultam em pelo 

menos US$ 4,54 bilhões em barreiras de 

acesso a mercado ou subsídios aplicados por 

outros países, como China, Índia e 
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Tailândia. A segunda prioridade é o combate 

aos subsídios industriais e agrícolas, e a 

terceira é a falta de informações dos 

membros da OMC em relação aos seus 

programas de subsídios. 

Os Barômetros Globais Coincidente 

e Antecedente da Economia recuaram em 

setembro, mantendo a tendência de 

enfraquecimento iniciada em julho com a 

desaceleração da economia mundial, 

segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

O Barômetro Econômico Global 

Coincidente recuou 6,3 pontos em setembro, 

para 111,8 pontos. O Barômetro Econômico 

Global Antecedente encolheu 7,2 pontos, 

para 105,1 pontos. 

Todas as regiões pesquisadas 

tiveram desempenho negativo no mês, com 

quedas mais acentuadas na região da Ásia, 

Pacífico e África. Apesar da queda, a FGV 

destacou que os níveis dos indicadores 

continuam elevados. 

 

 

 


