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MINERAÇÃO EM EXPANSÃO 

A mineração do Brasil cresceu 

300% (!) na última década, espantosamente 

em terras indígenas (+ 495%), segundo 

estudo do Map Biomas. 

A expansão do garimpo se deu, 

principalmente, nos últimos dez anos. Entre 

1995 e 2009, a atividade avançava, em 

média, 1,5 mil hectares de área por ano. De 

2010 a 2020, a expansão anual ficou na 

média de 6,5 mil hectares, passando d 38,4 

mil hectares em 2020 para 107,8 mil em 

2020. Os dados mais recentes mostram que 

43% da área de mineração é ocupada por 

indústrias, enquanto 57% abrigam 

garimpeiros. 

Em 2020, 40% das áreas de garimpo 

estavam em unidades de conservação. 
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ECONOMIA MUNDIAL 

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. 

FALECIMENTO 

Com muito sentimento, registramos o 

falecimento do grande amigo e dedicado 

servidor público Benedicto Fonseca 

Moreira, que se destacou na vida pública 

como diretor da Carteira de Comércio 

Exterior (Cacex). 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

O Rio de Janeiro deve receber R$ 50 

bilhões em investimentos nos próximos três 

anos e gerar 63 mil empregos no setor de 

petróleo e gás, projeta a Federação das 

Indústrias do Estado (Firjan). As estimativas 

se referem às atividades de exploração, 

produção e abastecimento, com base em 

dados levantados para a edição de 2021 do 

anuário da Federação. A expectativa é que, 

desse modo, o Rio de Janeiro continue a 

concentrar a atração de investimentos para a 

cadeia de petróleo e gás no País.  

Com a pandemia e as medidas de 

distanciamento social impostas para o 

controle do vírus, diversos setores 

econômicos foram afetados, especialmente o 

de turismo, com viagens canceladas ou 

adiadas sem uma previsão definitiva. Com o 

avanço da imunização dos brasileiros, é 

possível ver uma recuperação do turismo de 

forma positiva, visto que uma parte da 

população tende a retomar seus hábitos e 

comportamentos pré-pandêmicos. Segundo 

recente pesquisa da Conversion, realizada 

em âmbito nacional, 78% dos brasileiros 

pretendem viajar de avião após tomarem a 

segunda dose da vacina ou completar a 

imunização. 

Após registrar queda de quase 60% 

no início do ano, os lançamentos de imóveis 

subiram mais de 50% no último trimestre 

em relação ao período anterior, segundo 

levantamento da CBIC (Associação da 

Indústria da Construção). 

A inclusão do conceito ESG 

(ambiental, social e governança) aos 

projetos de infraestrutura de transportes 

aumenta o leque de opções para 

investimentos no Brasil, segundo o Ministro 
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Tarcísio de Freitas, em apresentação ao 

mercado financeiro, no evento Expert XP 

2021, na terça-feira (24). Disse que a meta é 

chegar até o fim de 2022 com R$ 250 

bilhões em investimentos contratados 

durante a duração dos contratos. Segundo o 

Ministro, outra ação importante do 

MINFRA é a modalidade investimento 

cruzado. 

O chamado "barômetro de comércio 

de bens" atingiu o nível recorde de 110,4, 

confirmando que o setor continua se 

recuperando de forma robusta dos choques 

da pandemia de covid-19, segundo a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), 

que começou a divulgar o índice em julho de 

2016. O índice está mais de 20 pontos acima 

do nível de um ano atrás, aponta a OMC. 

PIB e Investimentos 

Pela terceira semana seguida, o 

Boletim Focus indica recuo na projeção para 

o PIB no ano. O mercado espera que o PIB 

feche o ano em 5,22%, variação negativa em 

0,03 ponto percentual em relação à semana 

passada. Frente a estimativa de um mês 

atrás, o dado fica 0,08 ponto abaixo da 

previsão, de 5,30%. Para 2022, a estimativa 

é de 2%. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do 

País deverá ficar praticamente estável no 

segundo trimestre deste ano, com 

crescimento de 0,1% frente aos três meses 

anteriores, pela série dessazonalizada. A 

previsão é do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). 

O crescimento do PIB do setor 

agropecuário em 2021 foi revisto de 2,6% 

(previsão feita em junho) para 1,7%, 

representando o quinto ano consecutivo de 

crescimento do setor, o único a não 

apresentar redução em 2020, de acordo com 

o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea). 

Segundo o Ipea, o ajuste nas 

projeções foi motivado, principalmente, pela 

redução nas estimativas de produtividade e 

produção de culturas importantes (como a 

do milho), em virtude dos impactos 

climáticos adversos da ocorrência de um 

fenômeno La Niña mais severo nesta safra, e 

pela piora do cenário para a produção de 

bovinos. 

Indústria 

O Índice de Confiança da Indústria 

(ICI) apresentou queda de 1,4 ponto em 

agosto, a 107,0 pontos, segundo o Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV/Ibre). O indicador 

havia avançado nos quatro meses anteriores, 

e agora volta a ficar abaixo do patamar 

alcançado em junho (107,6 pontos), na série 

com ajuste sazonal. 

O Índice de Preços ao Produtor 

(IPP), que inclui preços da indústria 

extrativa e de transformação, registrou alta 

de 1,94% em julho, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A taxa de junho foi revista de uma alta de 

1,31% para uma elevação de 1,29%. 

O IPP mede a evolução dos preços 

de produtos na “porta da fábrica”, sem 

impostos e fretes, da indústria extrativa e de 

23 setores da indústria de transformação. 

Com o resultado de julho, o IPP de 

indústrias de transformação e extrativa 

acumulou aumento de 21,39% no ano. A 

taxa acumulada em 12 meses foi de 35,08%. 

O Índice de Confiança do 

Empresário Industrial (Icei), da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

mostra que todos os 30 setores consultados 

estão confiantes. O resultado marca o quarto 

mês consecutivo de confiança disseminada 

entre todos os setores da indústria. O 

indicador cresceu em 21 dos 30 setores da 

indústria em agosto, na comparação com 

julho, não variou em dois e caiu em sete 

deles. No entanto, mesmo onde ocorreu a 

queda, a confiança do setor continua 

elevada. 

O Índice de Confiança da 

Construção (ICC) apresentou aumento de 

0,6 ponto em agosto na comparação com o 

mês de julho, encerrando em 96,3 pontos. 

Este é o quarto aumento consecutivo do 

índice que não apresenta um resultado neste 

nível desde março de 2014 (96,3 pontos). 

No entanto, por permanecer abaixo dos 

100,0 pontos, o índice continua na zona de 

pessimismo. O último resultado do indicador 
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que ficou no campo otimista foi em outubro 

de 2013, aos 100,4 pontos. 

O segundo trimestre foi marcado 

pela evolução positiva nos indicadores de 

desempenho em situação financeira das 

pequenas indústrias, de acordo com 

levantamento divulgado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), que avalia que, 

nos próximos meses, a retomada da 

economia deve favorecer a consolidação das 

perspectivas em patamar otimista. O Índice 

de Desempenho das Pequenas Indústrias 

subiu 0,7 ponto de maio para junho (de 47,6 

para 48,3 pontos), depois de já ter 

apresentado aumento de 3,9 pontos de abril 

para maio, quando passou de 43,7 para 47,6 

pontos. 

A produção da indústria nacional 

encerrou o mês de julho aos 53,7 pontos, 

crescimento de 1,7 pontos em relação ao 

mês anterior (52,0 pontos em junho) 

conforme indicado na Sondagem Industrial. 

Com este nível, o mês de julho apresenta o 

melhor resultado do ano de 2021. 

O volume de vendas internas dos 

produtos químicos de uso industrial 

registrou em julho um crescimento de 

14,89%, invertendo a trajetória de três meses 

consecutivos de recuos. Segundo a 

Associação Brasileira da Indústria Química 

(Abiquim), a produção teve desempenho 

positivo no mesmo período, com 

crescimento de 5,64% sobre o mês anterior.  

O índice de utilização da capacidade 

instalada alcançou 72% no mês de julho 

deste ano, cinco pontos acima do valor 

registrado no mês anterior, em decorrência 

do retorno de operação após as paradas nos 

meses anteriores, em especial nos estados de 

São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Pernambuco. No que se refere ao índice de 

preços, após doze meses de altas 

consecutivas, o IGP Abiquim-FIPE registrou 

recuo de 3,13% no último mês de análise. 

No acumulado de janeiro a julho de 

2021, os índices de volume do segmento de 

produtos químicos de uso industrial 

continuaram com ritmo acelerado, em 

relação a igual período do ano passado, com 

os seguintes resultados comparativos: 

produção com avanço de 8,48%, vendas 

internas alta de 9,57% e consumo aparente 

nacional elevação de 12,3%. No mesmo 

período, o volume de importações da 

amostra de produtos analisados subiu 

15,3%, enquanto o de exportações recuou 

17,0%. 

Com problemas de abastecimento e 

logística, os industriais brasileiros terão que 

pagar US$ 1,2 bilhão em tributos a mais, se 

o Governo não prorrogar o regime de 

drawback, que livra de impostos insumos 

utilizados na cadeia de produção de bens 

exportados. Desde o início da pandemia as 

produções enfrentam atrasos recorrentes, 

seja pelo fechamento de plantas ou por 

dificuldades no fornecimento de matéria-

prima, produção e transporte internacional. 

A CNI defende que as exportações em 2021 

ganhem mais um ou dois anos para serem 

concretizadas. 

A produção nacional de aços 

divulgada pelo Instituto Aço Brasil (IAB) 

apresentou queda de 2,88% em julho em 

relação a junho, de 8.762.612 toneladas para 

8.509.841. Apesar da pequena queda, os 

níveis de produção do aço no País estão 

elevados, acima de 8 milhões de toneladas 

por mês durante todo o ano de 2021, com 

exceção do mês de março (7,572 milhões de 

toneladas), mostrando que a demanda por 

este tipo de produto está em alta. 

Comércio  

O Índice de Confiança do Comércio 

(Icom) caiu 0,1 ponto na passagem de julho 

para agosto, para 100,9 pontos, segundo a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi uma 

acomodação, após o salto de 5,1 pontos de 

julho ante junho. Em médias móveis 

trimestrais, o Icom cresceu 2,3 pontos, a 

quarta alta seguida. 

Já o Índice de Confiança de Serviços 

(ICS) avançou 1,3 ponto na passagem de 

julho para agosto, na série com ajuste 

sazonal, para 99,3 pontos, o maior patamar 

desde setembro de 2013, antes da recessão 

de 2014 a 2016, quando ficou em 101,5 

pontos. Foi a quinta alta mensal seguida. Em 

médias móveis trimestrais, o índice subiu 

3,7 pontos, a quarta alta seguida. 

Segundo pesquisa da Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 

em julho, 37% dos bares e restaurantes 
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operaram no prejuízo. Outros 34% 

trabalharam no equilíbrio e 29% já tiveram 

lucro. Os números significam melhora em 

relação a junho, quando 56% tiveram 

prejuízo, De acordo com o levantamento, 

apenas 16% das empresas não conseguiram 

honrar integralmente com o pagamento dos 

salários em agosto, contra 27% da pesquisa 

de julho. 

Em relação aos impostos, 86% das 

empresas pesquisadas estão inseridas no 

Simples Nacional. Destas, mais da metade 

devem o tributo. Dos devedores, 81% 

convivem com o receio de sair do regime 

diferenciado em razão das pendências. 

A Intenção de Consumo das 

Famílias (ICF), indicador apurado pela 

Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 

2,1% em agosto ante julho, para 70,2 

pontos. Em relação a agosto de 2020, a alta 

é de 6,1%. A leitura deste mês do ICF é a 

maior desde abril deste ano. 

Conforme divulgado pelo IBGE na 

Pesquisa Anual de Serviços (PAS), 

abrangendo os ramos de serviços não 

financeiros, o setor tinha 969,2 mil empresas 

em 2010. O número cresceu 41,5% na 

comparação com 2019, para 1,4 milhão. Ou 

seja, houve incremento de 402,4 mil 

negócios ao longo do período. 

A Associação Brasileira de 

Shopping Centers (Abrasce) prevê que as 

vendas do setor totalizarão R$ 204 bilhões 

em 2021. Se confirmada a projeção, 

representará um crescimento de 58,3% em 

relação a 2020, mas, ainda assim, será uma 

queda de 3,5% na comparação com 2019. 

Os números já são deflacionados. A 

comparação com 2019 é a mais indicada, 

pois se trata do último ano antes da chegada 

da pandemia. Já em 2020 a maioria dos 

estabelecimentos estava fechada ou com 

capacidade de funcionamento muito 

reduzida. 

A confiança do consumidor caiu 0,4 

ponto em agosto ante julho, na série com 

ajuste sazonal, informou a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). O Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC) ficou em 81,8 pontos. 

Em médias móveis trimestrais, o índice 

aumentou 1,89 ponto, para 81,6 pontos. A 

queda de agosto interrompeu uma sequência 

de quatro altas seguidas no ICC. 

Agricultura  

A Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) estima safra de 

grãos 2021/2022 em 289,6 milhões de 

toneladas. Os números consideram a 

projeção das safras de soja, arroz, milho, 

algodão e feijão, que correspondem a 94% 

do total de grãos do País. Já as exportações 

de soja em 2021 devem ficar em 83,42 

milhões de toneladas e no próximo ano 

chegar a 87,58 milhões de toneladas, com a 

área de cultivo da oleaginosa alcançando 

39,91 milhões de hectares. Segundo a 

Conab, o aumento está sendo puxado 

principalmente pela alta do dólar, que 

favorece as exportações, e pelo aumento na 

demanda da China. 

A Conab projeta que a produção 

brasileira de milho vá alcançar 115,9 

milhões de toneladas na safra 2021/22, 

aumento de 33,8% ante 2020/21. Deste 

volume total, 87,3 milhões de toneladas 

devem ser colhidas na segunda safra (+45% 

ante 2020/21), 27,2 milhões de toneladas na 

primeira safra (+9% ante ciclo anterior) e 

1,5 milhão de toneladas na terceira safra 

(estável frente à temporada anterior). Para 

2020/21, que ainda está sendo colhida, a 

Conab projeta produção total de 86,7 

milhões de toneladas, com quebra de 20% 

na produção de safrinha, que deve ficar em 

60,3 milhões de toneladas e redução de 3% 

na primeira safra, a 24 milhões de toneladas. 

Fretes rodoviários do agro 

cresceram 67,5% no primeiro semestre. 

Relatório da plataforma Fretebras chamado 

“Transporte Rodoviário de Cargas no 

Brasil” aponta que, do total de fretes 

publicados, 37% pertenciam à categoria 

agro, que movimentou R$ 10,8 bilhões. Os 

dados tomaram por base a análise de 3,44 

milhões fretes. Os produtos mais 

transportados no semestre foram fertilizantes 

(29%), soja (13%) e milho (10%). 

A Associação Nacional dos 

Exportadores de Cereais (Anec) ajustou para 

cima sua previsão de exportação de milho 

neste mês. A expectativa agora é de 

embarques de 4 milhões de toneladas a 
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4,527 milhões de toneladas, ante 3,987 

milhões de ton. 

 Para a soja em grão, o volume não 

se alterou, com projeção de até 6,5 milhões 

de toneladas. Quanto ao farelo de soja, o 

volume deve ser de 1,607 milhão de 

toneladas, ante 1,547 milhão de toneladas 

esperadas na última semana. A projeção leva 

em conta a programação nos portos. 

Na semana entre 8 e 14 de agosto, 

saíram do País 1,257 milhão de toneladas de 

soja, 969,2 mil toneladas de milho e 317,1 

mil toneladas de farelo. Para a semana de 15 

a 21 de agosto, estão previstos embarques de 

1,405 milhão de toneladas de soja, 1,155 

milhão de toneladas de milho e 438,1 mil 

toneladas de farelo de soja.  

O Porto de Açu, no norte do Estado 

do Rio de Janeiro, está elaborando estudos 

com a Embrapa Territorial para atrair 

fabricantes de celulose a seu parque 

industrial, que ainda está em fase de 

formação. A ideia é identificar áreas 

próximas ao porto, para a silvicultura, sendo 

que o Estado do Rio já identificou 290 mil 

hectares no norte fluminense com potencial 

de reflorestamento para atender políticas 

públicas de recuperação de áreas verdes e 

desenvolvimento econômico. 

O Porto foi assumido pela Prumo 

Logística, após a quebra do império do 

empresário Eike Batista, criador do 

complexo. Está em operação desde 2014 e já 

demandou investimentos de R$ 18 bilhões. 

Para os próximos 10 anos, estão previstos 

mais R$ 22 bilhões em investimentos. Entre 

clientes e parceiros, estão Anglo American, 

BP, Equinor, Shell, SPIC e Siemens. 

De acordo com a Associação 

Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), 

o consumo de carne suína per capita no 

Brasil no segundo trimestre chegou a 17,65 

quilos, ante volume recorde em 2020 de 

16,9 kg. Consideradas todas as carnes, o 

consumo projetado para o ano é de 93,01 kg 

per capita, sendo que a carne suína 

representa 19% deste total. 

Mercado de Trabalho 

Segundo dados do CAGED, o Brasil 

criou 316.580 vagas de emprego formal no 

mês de julho, este resultado que representa 

uma variação de 0,77% no número total de 

empregados no País. No acumulado do ano 

de 2021, o País apresenta criação líquida de 

empregos de 1.848.304 vagas de trabalho. 

No acumulado de janeiro a julho, o 

saldo do Caged é positivo em 1,848 milhão 

de vagas. Nos sete primeiros meses do ano 

passado, houve destruição líquida de 1,092 

milhão de postos formais. 

A prestação de serviços não 

financeiros no País movimentou R$ 1,8 

trilhão em receita operacional líquida, com 

um valor adicionado de R$ 1,1 trilhão no 

ano de 2019. O setor tinha 1,4 milhão de 

empresas ativas, que empregaram 12,8 

milhões de pessoas e pagaram R$ 376,3 

bilhões em salários, retiradas e outras 

remunerações, segundo a Pesquisa Anual de 

Serviços (PAS) de 2019, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

O número de empresas cresceu 1,6% 

em relação a 2018, com destaque para os 

avanços nos segmentos de informação e 

comunicação (5,5%) e atividades 

imobiliárias (5,1%). Por outro lado, houve 

redução no número de empresas voltadas 

para transporte e serviços auxiliares de 

transportes (-7,6%). 

Os serviços empregaram 2,1% mais 

trabalhadores em 2019 do que no ano 

anterior. O maior crescimento no número de 

empregados ocorreu no segmento de 

informação e comunicação (5,5%). 

A massa salarial paga aos 

trabalhadores cresceu 2,9% em 2019. A 

remuneração média foi de 2,3 salários-

mínimos. O menor salário médio mensal foi 

apontado no segmento de Serviços prestados 

principalmente às famílias (1,5 salário-

mínimo), enquanto o maior foi o de Serviços 

de informação e comunicação (4,5 salários-

mínimos). 

De acordo com o Ministério do 

Trabalho, 2,592 milhões de trabalhadores 

seguiam com garantia provisória de 

emprego em julho, graças às adesões ao 

Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda (BEm). Para cada mês 

de suspensão ou redução de jornada pelo 

programa, o trabalhador tem o mesmo 
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período de proteção à sua vaga. O programa 

foi relançado em abril pelo Governo, por 

mais quatro meses. 

O setor supermercadista do Estado 

de São Paulo criou 7.680 postos de trabalho 

entre os meses de janeiro a junho, o que 

representa 35,68% das vagas do comércio 

nesse período. Na comparação com o 

mesmo período de 2020, houve elevação de 

5,04% no saldo de empregos do segmento 

supermercadista paulista. 

Segundo análise feita pela 

Associação Paulista de Supermercados 

(Apas), com dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), esse 

índice contribuiu para o total de 574.625 

pessoas trabalhando no varejo alimentar até 

junho. 

No primeiro semestre de 2021, o 

comércio paulista teve 104.236 admissões e 

83.302 desligamentos, com um volume de 

20.934 novas posições no período. 

Sistema Financeiro 

O País alcançou em agosto um 

recorde 11,890 milhões de famílias 

endividadas, segundo dados da 

Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (CNC). A 

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 

do Consumidor (Peic), iniciada em 2010, 

registrou ápice de 72,9% dos lares 

brasileiros com dívidas em agosto, alta de 

1,5 ponto porcentual em relação a julho, 

quando essa proporção era de 71,4%. O 

indicador já acumula nove meses de 

aumentos consecutivos. Na comparação com 

agosto de 2020, quando o total de 

endividados somava 67,5%, o avanço foi de 

5,4 pontos. 

O sistema financeiro concedeu em 

julho 2,8% a menos em novos empréstimos 

e financiamentos, na comparação com 

junho, segundo divulgou o Banco Central 

(BC). 

As concessões para clientes 

corporativos caíram 6,6% ante o mês 

anterior, somando R$ 194 bilhões. Para as 

famílias, o sistema financeiro concedeu R$ 

224,4 bilhões em novos empréstimos e 

financiamentos, alta de 0,4% em relação a 

junho. 

A inadimplência média das 

operações de crédito ficou estável em 2,3% 

em julho. Entre as empresas, a taxa média 

ficou em 1,5%, também estável. Entre as 

famílias, foi 2,9%, mais uma vez estável. 

O spread em operações de crédito 

apresentou elevação no último mês. Dados 

divulgados pelo Banco Central mostram que 

o spread bancário médio no crédito livre 

passou de 21,5 pontos porcentuais em junho 

para 21,7 pontos porcentuais em julho. Já o 

spread médio no crédito total (livre e 

direcionado) foi de 14,4 para 14,6 pontos 

porcentuais no período. 

O saldo do crédito ampliado ao setor 

não financeiro subiu 1,4% em julho ante 

junho, para R$ 12,731 trilhões. O montante 

equivale a 156,9% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil, conforme dados divulgados 

pelo Banco Central. O crédito ampliado 

inclui, entre outras, as operações de 

empréstimos feitas no âmbito do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) e as operações 

com títulos públicos e privados. 

O endividamento das famílias 

brasileiras com o sistema financeiro renovou 

o patamar recorde e ficou em 59,2% em 

maio, ante 58,3% em abril, informou o 

Banco Central. Se forem descontadas as 

dívidas imobiliárias, o endividamento ficou 

em 36,5% em maio, ante 35,9% em abril. 

Segundo o BC, o comprometimento 

de renda das famílias com o Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) atingiu 30,6% 

em maio, ante 30,0% em abril. Descontados 

os empréstimos imobiliários, o 

comprometimento da renda ficou em 28,0% 

em maio, ante 27,5% em abril. 

Inflação  

A inflação medida pelo Índice Geral 

de Preços - Mercado (IGP-M) ficou em 

0,66% em agosto, contra 0,78% no mês 

anterior, segundo a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). Em 12 meses, o índice 

acumula alta de 31,12%; no ano, está em 

16,75%.  

Puxado pelo aumento da energia 

elétrica, o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), uma 

prévia da inflação oficial do País, subiu 

0,89% em agosto, após ter avançado 0,72% 
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em julho, informou o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior 

alta para o mês de agosto desde 2002, 

quando o índice avançou 1,00%. Com a 

leitura de agosto, o IPCA-15 acumulou alta 

de 5,81% no ano e de 9,30% em 12 meses. 

O Banco Safra elevou as projeções 

de inflação deste ano e do próximo, diante 

de um cenário de pressões climáticas e de 

aceleração de curto prazo de combustíveis. 

O banco revisou a estimativa de aumento do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) de 2021, de 6,6% para 7,0%, 

e de 2022, de 3,3% para 3,5%. 

Cálculos do Governo sugerem que 

será necessário elevar a taxa de R$ 9,49 a 

cada 100 quilowatts hora, para um nível 

entre R$ 15 e R$ 20 por causa da crise; 

analistas projetam inflação de até 7,8% para 

este ano. 

Os novos reajustes da bandeira 

vermelha nível 2 estudados pelo Governo 

têm o potencial de elevar em até 1 ponto 

porcentual a inflação de 2021. O efeito tende 

a ser desinflacionário para 2022, embora 

uma eventual continuidade da crise hídrica 

no País imponha riscos ao cenário. 

O IGP-10 do mês agosto, divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Economia da 

FGV, apresentou variação de 1,18%, quando 

comparado com o resultado de julho 

(0,18%). O resultado de agosto é menor que 

o do mesmo período de 2020, quando a 

variação registrada foi de 2,53% naquele 

mês. 

Setor Público 

Costurada nos últimos dias por 

integrantes dos três Poderes, a solução 

alternativa de criar um limite para o 

pagamento de precatórios a partir de 2022 

deve envolver a negociação de um acordo 

direto com os Estados para o pagamento de 

R$ 15,6 bilhões devidos pela União. A 

intenção é evitar a formação de uma "bola 

de neve" para o futuro com o adiamento de 

parte da fatura de R$ 89,1 bilhões e, ao 

mesmo tempo, contribuir para uma saída do 

impasse, sem necessidade de mexer na 

Constituição. 

A arrecadação de impostos e 

contribuições federais somou R$ 171,270 

bilhões em julho. O resultado representa um 

aumento real (descontada a inflação) de 

35,47% na comparação com o mesmo mês 

de 2020. 

Em relação a junho deste ano, houve 

aumento de 23,67% no recolhimento de 

impostos. O valor arrecadado no mês 

passado foi o maior para meses de julho da 

série histórica (1995). 

No acumulado do ano até julho, a 

arrecadação federal somou R$ 1,053 trilhão, 

também o maior volume para o período da 

série, que começa em 1995. O montante 

representa um avanço real de 26,11% na 

comparação com os sete primeiros meses do 

ano passado. 

A Frente Parlamentar pelo Brasil 

Competitivo, presidida pelo deputado Alexis 

Fonteeyne, vai atuar no Congresso pela 

aprovação de ao menos cinco projetos. São 

eles o PL 4.199/2020, o BR do Mar; o 

2.646/2020, o projeto de Debêntures em 

Infraestrutura; o PLS 261/2018, o marco 

legal das ferrovias; o PLS 2.149/2015, que 

trata de segurança no tráfego aquaviário; e o 

PL 7.063/2017, novo marco legal das 

concessões e PPPs (parcerias públicos-

privadas). O grupo, que tem o apoio de 200 

parlamentares, avalia que os gargalos de 

infraestrutura são gerados por “elevados 

custos e baixa qualidade logística; 

imprecisão e baixa efetividade da regulação 

ambiental; insuficiente infraestrutura de 

telecom; deficiência na rede de saneamento; 

limitações da infraestrutura de mobilidade 

urbana”. 

O presidente Jair Bolsonaro editou 

um decreto que estabelece medidas para a 

redução do consumo de energia elétrica em 

repartições da administração pública federal, 

apesar de o Governo ter descartado a 

possibilidade de racionamento em diversas 

oportunidades. Com níveis reduzidos nos 

reservatórios das principais usinas 

hidrelétricas, o País vive a pior crise hídrica 

dos últimos 91 anos. De setembro deste ano 

a abril de 2022, os órgãos terão como meta 

reduzir entre 10% e 20% o consumo de 

energia. 

Para apoiar a camada da população 

mais vulnerável que contará com o auxílio 

emergencial somente até outubro, no dia 10 
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de agosto, o Governo federal publicou 

a Medida Provisória 1061/21 que prevê a 

substituição do Bolsa Família pelo programa 

Auxílio Brasil e institui o Programa 

Alimenta Brasil. A estimativa é que os 

valores das transferências – distribuídas 

entre os benefícios Primeira Infância (para 

cada membro da família entre zero e 36 

meses de idade); Composição Familiar 

(voltado a famílias com gestantes ou pessoas 

de 3 a 21 anos) e Superação da Extrema 

Pobreza (valor mínimo pago por integrante 

cuja renda familiar per capita seja igual ou 

inferior à linha da extrema pobreza), além de 

outros cinco auxílios, como ao esporte 

escolar e à iniciação científica –, sejam 

definidos em setembro, com entrada em 

vigor em novembro. 

Setor Externo  

Os Investimentos Diretos no País 

(IDP) somaram US$ 6,103 bilhões em julho, 

informou o Banco Central. Em relação ao 

período do ano passado, o montante era de 

US$ 5,235 bilhões. No acumulado do ano 

até julho, o ingresso de investimentos 

estrangeiros destinados ao setor produtivo 

somou US$ 31,795 bilhões. A estimativa do 

BC para este ano é de US$ 60 bilhões. No 

acumulado dos 12 meses até julho deste ano, 

o saldo de investimento estrangeiro ficou em 

US$ 47,498 bilhões, o que representa 3,04% 

do Produto Interno Bruto (PIB). 

Após três meses de superávit nas 

contas externas, o resultado das transações 

correntes ficou negativo em julho deste ano, 

em US$ 1,584 bilhão, segundo o Banco 

Central. Em julho do ano passado, o saldo 

apresentado era deficitário em US$ 646 

milhões. No acumulado dos sete primeiros 

meses do ano, o rombo nas contas externas 

soma US$ 8,320 bilhões. A estimativa atual 

do BC é de superávit em conta corrente de 

US$ 3 bilhões em 2021. Nos 12 meses até 

julho deste ano, o saldo das transações 

correntes está negativo em US$ 20,337 

bilhões, o que representa 1,30% do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

A balança comercial registrou saldo 

positivo de US$ 6,271 bilhões em julho, 

enquanto a conta de serviços apresentou um 

déficit de US$ 1,338 bilhão. A conta de 

renda primária também ficou deficitária, em 

US$ 6,769 bilhões. No caso da conta 

financeira, o resultado ficou negativo em 

US$ 1,756 bilhão. 

A conta de viagens internacionais 

registrou déficit de apenas US$ 229 milhões 

em julho. Em julho de 2020, o déficit nessa 

conta foi de US$ 127 milhões. O 

desempenho da conta de viagens 

internacionais no mês passado foi 

determinado por despesas de brasileiros no 

exterior, que somaram US$ 452 milhões. Já 

o gasto dos estrangeiros em viagem ao 

Brasil ficou em US$ 223 milhões no mês 

passado. No acumulado do ano até julho, o 

saldo líquido da conta de viagens ficou 

negativo em US$ 893 milhões. No mesmo 

período de 2020, o déficit nesta rubrica era 

de US$ 1,769 bilhão. 

Segundo a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV/Ibre), a China continua liderando o 

superávit comercial com o Brasil, mas em 

julho observou-se que em todos os 

principais mercados houve aumento no 

saldo positivo ou redução do déficit, com 

destaque para os Estados Unidos, com uma 

redução de US$ 2,2 bilhões no déficit do 

lado do Brasil. Na comparação interanual do 

mês de julho, as exportações aumentaram, 

em valor, 31,4% e as importações, 53%. No 

entanto, o maior valor das exportações é 

atribuído exclusivamente ao aumento nos 

preços, 44,9%, pois o volume exportado 

recuou em 9%. 

O presidente do Federal Reserve 

(Fed, o Banco Central americano), Jerome 

Powell, avaliou hoje, durante discurso no 

Simpósio de Jackson Hole, que o ritmo da 

recuperação no mercado de trabalho dos 

Estados Unidos "superou as expectativas". 

Segundo ele, a criação de empregos agora é 

mais acelerada do que antes da pandemia da 

covid-19. Ao mesmo tempo, o presidente do 

Fed admitiu que "ainda temos um longo 

caminho a seguir até alcançar o pleno 

emprego". 

A participação da China nas 

exportações brasileiras apresentou um 

incremento de 32,6% em julho e no 

acumulado do ano, até julho de 34,2%. As 

exportações desaceleraram seu crescimento 

nos últimos três meses e registraram 

aumento de 15,2% entre julho de 2020 e 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.061-de-9-de-agosto-de-2021-337251007
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2021. Nessa mesma base de comparação, as 

exportações para os Estados Unidos 

aumentaram 75,6% e para a Argentina 

54,1%.  

O terminal de Meishan do porto de 

Ningbo-Zhoushan foi reaberto dia 25/08, 

após a paralisação desde 11 de agosto que 

prejudicou ainda mais as rotas de navegação 

na Ásia, onde 350 navios porta-contêineres 

tiveram que esperar fora dos portos para 

seguir viagem. O congestionamento e os 

atrasos nas rotas de transporte globais 

devido à Covid pioraram este ano, mas as 

exportações chinesas atingiram novos 

recordes devido ao aumento da demanda 

global. Com isso, um contêiner para enviar 

mercadorias de Xangai a Los Angeles custa 

hoje US$ 11 mil, novo recorde e mais de 

220% superior ao do ano anterior. 

O índice de atividade nacional do 

Federal Reserve de Chicago subiu a +0,53 

ponto em julho, de -0,01 da leitura do mês 

anterior. A média móvel de três meses do 

índice subiu a +0,23 ponto em julho. 

O ritmo de vendas de casas novas 

subiu 1,0% em julho, na comparação com o 

mês anterior, de acordo com dados 

divulgados pelo Departamento de Comércio 

dos EUA. O numero de vendas ficou em 708 

mil unidades, com ajuste sazonal. O dado de 

vendas de casas novas de junho foi revisado 

para cima, a 701 mil unidades, de 676 mil da 

leitura anterior. 

O Governo da Argentina travou as 

exportações de carne bovina e, no mercado 

interno, os valores da carne ao consumidor 

registraram queda. Em junho, segundo o 

Instituto Argentino de Promoção da Carne 

Bovina (Ipcva), o produto teve alta de 7,7%. 

No mês passado, entretanto, apresentou 

queda de 0,9%, segundo o Instituto, com o 

freio nas exportações de carne bovina. Em 

virtude dos estoques, sem queda perceptível 

no preço ao consumidor final, os volumes 

exportados registraram queda de 45% e a 

contribuição em moeda estrangeira caiu US$ 

106 milhões durante o mês de junho. 

A produção industrial da China 

subiu 6,4% em julho na comparação com o 

mesmo mês de 2020, segundo o Escritório 

Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em 

inglês) do País.  Na comparação mensal, a 

produção industrial do País asiático cresceu 

0,30% em julho. Em junho, a alta em 

relação a maio foi de 0,56%. 

Temido por setores da indústria, o 

acordo de livre comércio Mercosul-Coreia é 

vantajoso para o Brasil, segundo estudo de 

impacto recém-concluído pela Secex. Ele 

poderá gerar aumento de R$ 416,8 bilhões 

no PIB brasileiro em valores acumulados 

entre 2021 e 2040. As duas partes terão uma 

nova rodada de negociações nesta semana, 

de forma virtual, na tentativa de avançar em 

direção a um acordo. Segundo o 

levantamento, até 2040, as exportações 

brasileiras ao mercado coreano devem 

crescer 152,6% na indústria de 

transformação e 115,1% na agricultura 

acima de um cenário-base (sem a existência 

de livre comércio). As exportações de 

serviços podem ter uma alta de 12,7% no 

período. A Coreia já representa o 11º 

mercado para as vendas de produtos 

brasileiros ao exterior e está em quinto como 

origem das compras.  

O Indicador de Clima Econômico 

(ICE) da América Latina avançou de 81,2 

pontos no segundo trimestre de 2021 para 

99,7 pontos no terceiro trimestre. O 

resultado é o mais elevado desde o primeiro 

trimestre de 2018, quando estava em 101,5 

pontos, e se aproxima novamente da zona de 

neutralidade de 100 pontos, apontou o 

levantamento feito pelo Instituto Brasileiro 

de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

(Ibre/FGV). 

 

 


