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1. Nível de atividade 
 

Após uma série de resultados positivos, o PIB do segundo trimestre registrou uma variação negativa de 0,1% 

na margem, porém segue em um patamar de estabilidade.  Em relação ao segundo trimestre de 2020, no início 

da pandemia de Covid-19, o crescimento registrado é de 12,4%, alcançando o patamar de R$2,1 trilhões. O 

avanço da vacinação e alta do preço das commodities oferecem otimismo para os próximos meses, porém 

restrições de oferta nas cadeias de produção e uma eventual crise hídrica permanecem como um empecilho 

ainda a ser superado. 

Tabela 1.1: PIB - 2º Trimestre 2021 

PERÍODO 
INDICADORES 

PIB AGROP INDUS SERV FBCF CONS. FAM 
CONS. 
GOV 

Taxa trimestral¹ 12.4% 1.3% 17.8% 10.8% 32.9% 10.8% 4.2% 

Taxa trimestral 
(na margem)² 

-0.1% -2.8% -0.2% 0.7% -3.6% 0.0% 0.7% 

Taxa ao longo 
do ano³ 

6.4% 3.3% 10.0% 4.7% 24.3% 4.2% -0.4% 

Valores corren-
tes4 

2,143,364.00 179,973.00 410,373.00 1,258,738.00 390,198.00 1,253,218.00 408,803.00 

Fonte: IBGE 

Elaboração: GECE/FURG 

Notas: 
1em relação ao mesmo período do ano anterior 
2contra trimestre imediatamente anterior 
3em relação ao mesmo período do ano anterior 
4no trimestre (milhões de R$) 

No lado da oferta um fraco desempenho da indústria e agropecuária  

Somente o setor de serviços registrou crescimento na margem, com variação positiva de 0,7% em relação ao 

período anterior, sendo estimulado pelo afrouxamento em restrições de circulação ao redor do país, fomen-

tando a reabertura e o funcionamento das empresas. No setor, houve um desempenho positivo em diversos 

segmentos, em especial serviços de informação e comunicação, com crescimento de 5,6%. Houve recuo, en-

tretanto, no setor industrial, com variação negativa de 0,2%. Destacam-se os segmentos extrativos, com alta 

de 5,3%, e o da construção, com alta de 2,7%. Como contraponto, a indústria de transformação registrou 

queda de 2,2%, podendo ser explicada pela baixa oferta de insumos, exemplificado pela indústria automotiva, 

que sofre o impacto da falta de semicondutores em um âmbito global. Além disso, o setor industrial ainda é 

afetado negativamente pela alta generalizada nos preços e pela baixa oferta de energia elétrica, já que a en-

carece e impõe restrições sobre seu uso. A maior queda no PIB foi registrada na agropecuária, com recuo de 

2,8% em relação ao último trimestre. A seca enfrentada pelos principais estados produtores de café e a crise 

hídrica nacional influenciaram o resultado, afetando, além disso, outras produções, como o milho, que tem 
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redução estimada em 11% para a safra de 2021. A produção de soja também apresentou redução, em decor-

rência da grande safra do trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2021, porém, a agropecuária 

registrou crescimento de 1,3%. 

Consumo das famílias não atende as expectativas e se mantém estável  

Sob a ótica da demanda o consumo das famílias teve um crescimento de 10,8% na comparação interanual, e 

de 4,2% no acumulado ao longo do ano. Já em contraposição com o trimestre anterior, permaneceu estável, 

apresentando um crescimento de apenas 0,1%, o que foi diferente das positivas expectativas criadas em cima 

do bom rendimento de vendas no comércio varejista e do faturamento no setor de serviços. O consumo do 

governo apresentou um crescimento de 4,2% comparado ao segundo trimestre de 2020 e de 0,7% na margem. 

Já a FBCF sofreu uma queda de 3,6% em relação com o primeiro trimestre do ano, em consequência da im-

portação de plataformas de petróleo e embarcações associadas ao REPETRO, que influenciaram na queda na 

importação de bens de capitais, porém houve um crescimento de 32,9% em comparação com o ano passado, 

devido ao mercado de construção civil, que está em estado de recuperação atualmente. Em comparação com 

o segundo trimestre de 2020 a taxa de investimentos em preços correntes aumentou para 18,2%. Por fim, as 

exportações líquidas seguem contribuindo negativamente para o resultado do PIB na comparação interanual. 

Segundo os dados apresentados pelo IBGE, sem efeitos sazonais, as exportações melhoraram em 9,4%, dife-

rente das importações que diminuíram em 0,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor de serviços apresenta sólida recuperação, enquanto comércio e indústria permanecem estáveis 

A análise do acumulado ao longo do ano dos setores econômicos indica que, em termos de volume, os seg-

mentos já apresentam recuperação em relação à crise do Coronavírus iniciada no primeiro trimestre de 2020. 

Neste sentido, o setor de serviços, um dos mais fortemente afetados pela pandemia, apresentou novamente 

um crescimento mais robusto que os demais ramos de atividade. O avanço da vacinação com consequente 

afrouxamento do distanciamento social permitiu um bom desempenho entre todos os prestadores de servi-

ços. Porém grande parte deste aumento segue a carga das áreas de Informação e comunicação, transporte, 
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armazenagem e correio e atividades financeiras que continuam a ser muito demandados mesmo após a me-

lhora das condições sanitárias. Já o comércio perdeu o fôlego neste último trimestre, embora tenha mantido 

a estabilidade. No acumulado ao longo do ano, com relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento 

do volume de vendas do comércio em junho foi de 18.4%. O destaque segue com as áreas de artigos pessoais 

e de uso doméstico, e a de farmacêuticos, cosméticos e perfumaria. Enquanto livros, jornais, revistas e pape-

laria foram os segmentos mais afetados até agora no acumulado do ano. O volume da produção industrial 

também segue estável no acumulado do ano, com destaque para uma variação percentual positiva de 14.5 

p.p. para a indústria de transformação em junho, mesmo com os desafios apresentados às cadeias produtivas 

com a restrição e aumentos de preços de insumos como a energia elétrica.  

 

Emilly Cavalheiro Esidio 

Evelyn Barboza Victor  

João Pedro Concli  

Tamirys da Costa Firmino Rosa 
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2. Inflação 
 

Conforme a previsão do último boletim de inflação do GECE referente ao 1º Trimestre de 2021, o segundo 

trimestre de 2021 foi marcado pelo aumento da taxa Selic ao final do trimestre, de 2,75% para 4,25% sob a 

tentativa de conter a pressão inflacionária que foi sendo demonstrada desde o início do ano. 

Depois do primeiro trimestre de 2021 apresentar uma inflação acumulada de 2,05%, o mês de abril encerrou 

com uma alta de 0,31% no IPCA - resultado dentro do esperado pelos analistas do mercado (0,30%) -, conforme 

o Gráfico 2.1, puxado primordialmente pelo grupo Saúde e Cuidados Pessoais (1,19%), devido ao reajuste dos 

produtos farmacêuticos (2,69%). Outros grupos responsáveis pela alta no índice foram Artigos de Residência 

(0,57%), Vestuário (0,47%) e Alimentação e Bebidas (0,40%), o único grupo dos nove que teve uma deflação 

foi o de Transportes (-0,08%), Tabela 2.1, por conta da queda de 0,94% nos preços dos combustíveis, o etanol 

e gasolina recuaram 4,93% e 0,44%, respectivamente, após 10 meses de altas consecutivas. 

Já a inflação para maio (0,83%) foi a maior dos últimos 25 anos para o mês, ficando acima do esperado da 

mediana de 0,70% estimada pelos economistas do mercado. No acumulado em 12 meses foi de 8,06%, resul-

tado bem acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para 2021, de 5,25%. O vilão que 

desempenhou o papel central para essa alta veio do grupo Habitação (1,78%), puxado pelo aumento da ener-

gia elétrica (5,37%) devido a mudança da bandeira tarifária para vermelha patamar 1, incorrendo em um 

acréscimo de R$ 4,169 na conta de luz por cada 100 quilowatts-hora consumida. Os outros grupos que corro-

boraram para essa elevação do IPCA em maio foram: Transportes (1,15%), por conta do aumento da gasolina 

(2,87%), etanol (12,92%) e óleo diesel (4,61%), e Alimentação e Bebidas (0,44%), puxado pela alta das carnes 

(2,24%). 

Por fim, o último mês do segundo trimestre de 2021 (junho) trouxe um aumento médio nos preços de 0,53%, 

estando um pouco abaixo das expectativas (0,59%). Pelo segundo mês seguido o grupo Habitação (1,10%) foi 

o grande responsável pela alta do IPCA, mais uma vez por conta da energia elétrica (1,95%) que sofreu nova-

mente uma mudança na bandeira tarifária, indo para o vermelho patamar 2, elevação essa que passou a adi-

cionar na conta de luz o valor de R$ 6,243 por 100 quilowatts-hora consumidos. Já os grupos Transportes 

(0,41%) e Alimentação e Bebidas (0,43%) foram impulsionados pelos combustíveis (0,87%) e pela alimentação 

no domicílio (0,33%), respectivamente. No acumulado em 12 meses, a energia elétrica residencial apresentou 

uma alta de 14,20%, os combustíveis tiveram um acréscimo nos preços de 43,92% e as carnes encareceram 

em 38,17%. 

O segundo trimestre e o primeiro semestre de 2021 finalizaram com uma inflação acumulada de 1,68% e 

3,77%, nessa ordem. Por sua vez no acumulado em 12 meses está em 8,35%, ficando muito acima do limite 

superior da meta de inflação e com tantos reajustes autorizados, o mês de julho pode vir a trazer mais uma 

alta expressiva no IPCA de 1%, caso se verifique levará a taxa em 12 meses para 9%. 

A expectativa para a inflação ao termino desse ano é de 7,20%, concretizando-se estará muito a cima da meta 

de inflação – o centro da meta é de 3,75% em 2021, podendo variar entre 2,25% e 5,25%. Se tal resultado 

ocorrer, Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, terá como obrigação escrever uma carta 

aberta explanando os motivos pelo qual a meta fora descumprida. Já a estimativa para a taxa Selic para o final 

de 2021 está em 6,50%, ou seja, esperamos novas altas para as próximas reuniões do COPOM. 
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Tabela 2.1: IPCA por grupo 

Grupo 
Variação mensal (%) 

Variação acumulada no 
ano (%) 

Peso mensal (%) 

abr/21 maio/21 jun/21 abr/21 maio/21 jun/21 abr/21 maio/21 jun/21 

1.Alimentação e Bebidas 0,4 0,44 0,43 1,83 2,28 2,72 20,99 21,00 20,92 

2.Habitação 0,22 1,78 1,1 0,35 2,13 3,26 15,41 15,40 15,55 

3.Artigos de Residência 0,57 1,25 1,09 2,8 4,08 5,21 3,81 3,82 3,84 

4.Vestuário 0,47 0,92 1,21 1,07 2 3,24 4,27 4,27 4,28 

5.Transportes -0,08 1,15 0,41 6,53 7,76 8,19 20,80 20,72 20,79 

6.Saúde e Cuidados Pessoais 1,19 0,76 0,51 2,13 2,91 3,44 13,00 13,11 13,11 

7.Despesas Pessoais 0,01 0,21 0,29 0,61 0,82 1,11 10,23 10,20 10,14 

8.Educação 0,04 0,06 0,05 2,12 2,18 2,23 5,95 5,94 5,89 

9.Comunicação 0,08 0,21 -0,12 -0,1 0,11 -0,01 5,53 5,52 5,49 

Fonte: Sidra/IBGE 
Elaboração: GECE/FURG 

 

 

 

 
 

Walef Brito Pinheiro de Souza 
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3. Mercado de trabalho 
 

Segundo os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no segundo trimestre de 2021, a taxa de desocupação chegou em 

14,1% (cerca de 14,444 milhões de desempregados no país), demonstrando uma redução de 0,6% em relação 

ao trimestre imediatamente anterior.  Embora, o nível de pessoas desempregadas tenha diminuído, a redução 

foi relativamente baixa, visto que no mesmo trimestre móvel do ano anterior, cerca de 12,791 pessoas encon-

travam-se desocupadas. A taxa de subocupação por insuficiência de horas, que é calculada a partir das horas 

de trabalho que o indivíduo poderia trabalhar além das que efetivamente trabalha durante a semana, ficou 

em 8,6%, demonstrando um acréscimo de 0,4 p.p em relação ao trimestre imediatamente anterior. Por fim, o 

percentual de desalentados – pessoas que desistiram de procurar emprego – ficou em 5,0%, demonstrando 

uma variação de 0,3 p.p negativo em comparação ao trimestre imediatamente anterior. 

A queda na média móvel de casos de contaminações por Covid-19 nos últimos meses tem sido um dos motivos 

que explicam a redução na taxa de desocupação, tal resultado provém do avanço da vacinação no país que 

promoveu maior incentivo para a população brasileira procurar um local no mercado de trabalho. Além do 

resultado positivo das vacinações, a aproximação do corte do auxílio emergencial a partir do fim do quarto 

trimestre de 2021, também explica a redução no nível de desempregados no país. Portanto, é possível esperar 

que a taxa de desocupação apresente níveis mais baixos no decorrer dos próximos trimestres, à medida que 

o processo de vacinação seja efetivado nos diversos estados do país. 

Nesse sentido, uma comparação interanual pode ser abordada, dado que, no segundo trimestre de 2020, a 

população economicamente ativa chegava a 96.138 milhões. No ano vigente, o valor subiu para 102.235 mi-

lhões, estas são pessoas com idade e condições físicas de exercer algum trabalho no setor produtivo. A popu-

lação ocupada, é aquela ativa mesmo em período de férias, sendo: empregados, por conta própria, emprega-

dores e não remunerados; os quais, elevou de 83.347 à 87.791 milhões de pessoas do segundo trimestre de 

2020 ao de 2021. E, por fim, pessoas não economicamente ativas, ou seja, as que não são classificadas nem 

como ocupadas e nem desocupadas, sofreu queda em relação ao ano anterior. No segundo trimestre de 2020 

elevou-se a 77.781 milhões, em 2021 caiu para 74.914 milhões. Os dados acima relatados podem ser visuali-

zados no gráfico abaixo: 
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Destrinchando o aspecto de população ocupada, temos o setor privado com 30.189 milhões de pessoas com 

carteira assinada e 10.023 milhões sem carteira assinada. No quesito do trabalho doméstico, temos um valor 

de 3.796 milhões de pessoas sem carteira assinada. No setor público, 2.097 milhões de pessoas também tra-

balham sem carteira. Os valores exemplificados e sua comparação com o segundo trimestre de 2021 podem 

ser vistos na tabela 3.1. 

A pandemia da covid-19 causou grandes impactos negativos no mercado de trabalho desde o início de 2020 

afetando a vida de diversos trabalhadores, principalmente os trabalhadores informais. Todavia, é possível es-

perar que a taxa de desocupação chegue a patamares ainda menores à medida que o plano nacional de vaci-

nação contra a covid-19 seja finalizado. Também é válido frisar que a recuperação do mercado de trabalho 

poderá apresentar resultados positivos ainda mais significativos a longo prazo, se o governo adotar de políticas 

públicas para a geração de novos empregos. 

 

FONTE:PNADC/IBGE 

         Elaboração: GECE/FURG 

 

Bruna Fonseca de Pinho 

 Maria Luíza Machado Barbosa 

Rodney Souza 

 

 

 

 

 
 

Tabela 3.1: Distribuição de pessoas ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação e 
categoria do emprego trabalho principal – 2º trimestre de 2020 e 2021 – em milhares 

  2020-T2 2021-T2 

Setor Privado 

Com carteira de trabalho assinada 30.154 30.189 

Sem carteira de trabalho assinada 8.639 10.023 

Trabalho Doméstico 

Com carteira de trabalho assinada 1.411 1.312 

Sem carteira de trabalho assinada 3.303 3.796 

Setor Público 

Com carteira de trabalho assinada 1.251 1.273 

Sem carteira de trabalho assinada 2.463 2.097 

Militar e servidor estatuário 8.646 8.451 

Demais Setores 

Empregador 3.955 3.788 

Conta própria 21.664 24.839 

Trabalhador familiar auxiliar 1.861 2.023 
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4. Política fiscal 
 

O segundo trimestre de 2021 fecha com um resultado mais positivo em relação ao mesmo período do ano 

passado. Em 2020, nesse mesmo período, o governo já adotava medidas drásticas para combater os efeitos 

da pandemia, deteriorando a situação fiscal do país. Conforme o acompanhamento dos dados divulgados pelo 

Tesouro Nacional em 2021, a recuperação da economia brasileira contribui para a recuperação da estabilidade 

fiscal do setor público nacional.  

Verificando os dados do Tesouro Nacional (2021) com relação ao desempenho da política fiscal do segundo 

trimestre de 2021, com base nos dados expostos na tabela 4.1, observa-se que o resultado primário (diferença 

entre receitas primárias liquidas e despesas primárias) registrou um déficit de R$ 77,7 bilhões (valores defla-

cionados pelo IPCA), com destaque para o mês de junho, o qual apresentou um déficit de R$ 73,5 bilhões. 

Fazendo uma comparação com os resultados do segundo trimestre de 2020, o resultado primário passou de 

um déficit de R$ 449,3 bilhões para R$ 79,6 bilhões, indicando um decrescimento de 82,2%. Além disso, as 

receitas primárias no segundo trimestre de 2021 giraram em torno de R$ 449,5 bilhões, sendo que abril foi o 

mês com maior ingresso de recursos aos cofres públicos, cerca de R$ 166 bilhões. Quando se confronta o 

segundo trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020, analisa-se um aumento nas receitas de 61,05%, 

passando de R$ 279,1 bilhões em 2020, para R$ 449,5 bilhões no ano de 2021. Já as receitas primárias liquidas 

(diferença entre as receitas primárias e transferências por repartição de receita), conforme os dados do Te-

souro Nacional, para o segundo trimestre de 2021 foram de R$ 365,3 bilhões, registrando um crescimento de 

67,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Referente ao comportamento das receitas 

administradas, essas apresentaram um crescimento de 59,5% em comparação com o segundo trimestre de 

2020. Verifica-se que, fazendo uma comparação entre 2021 e o mesmo período do ano passado, todas as 

receitas apresentaram crescimento, com destaque para o imposto COFINS que apresentou aumento de 147% 

na arrecadação. 

Os impostos IOF e PIS/PASEP apresentaram crescimento de 134% e 125% na arrecadação. Seguindo a ordem 

de crescimento, logo após vieram o IPI, o imposto de importação e o imposto de renda, que cresceram, res-

pectivamente, 62,19%, 46,6% e 33,3%. Em relação as despesas primárias no segundo trimestre de 2021, em 

comparação com o mesmo período do ano passado, observa-se uma redução de 33,5%, passando de R$ 667,2 

bilhões para R$ 443 bilhões em 2021. Ao decompor as despesas primárias percebe-se um declínio nas despe-

sas previdenciárias de 8,88%, despesa com pessoal de 2,24% e outras despesas obrigatórias de 67,4%, sendo 

essa última diretamente ligada ao pacote econômico de proteção do emprego e renda, implementado pelo 

governo federal na busca de minimizar os efeitos da pandemia na economia brasileira. 

No que se refere à dívida líquida do Setor Público (DLSP), a qual se dá o total de obrigações do setor público 

não financeiro, menos os seus ativos financeiros junto aos agentes privados não financeiros e aos agentes 

financeiros, públicos e privados. Segundo os dados do Banco Central do Brasil, em julho de 2021 a DLSP atingiu 

R$ 4,8 trilhões, o que corresponde 60,3% do PIB, apresentando uma redução que reflete, em especial, dos 

impactos do crescimento do PIB nominal (redução de 0,7 p.p), da desvalorização cambial (redução de 0,4 p.p), 

dos juros nominais apropriados (aumento de 0.6 p.p) e do déficit primário ( aumento de 0,1 p.p). Ademais, no 

ano, a relação DLSP/PIB reduziu 2,4 p.p, evolução decorrente do efeito do crescimento consequentes do efeito 

do crescimento do PIB nominal (redução de 5,1 p.p), dos juros nominais apropriados (aumento de 2,3 p.p), da 

valorização cambial acumulada de 1,4% e do déficit primário (aumento de 0,2 p.p).   

Referente a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que corresponde ao endividamento líquido do governo 

federal, estados e municípios, junto ao sistema financeiro, setor privado não-financeiro e resto do mundo, os 
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dados do Banco Central indicam que atingiu a marca de R$ 6,7 trilhões em julho, equivalente a 83,8% do PIB 

em julho de 2021, em relação ao mês de junho, obteve uma redução de 0,1 p.p, na relação DBGG/PIB, tal 

evolução, tem como decorrência o crescimento do PIB nominal, dos resgates líquidos de dívida, da valorização 

cambial acumulada e da incorporação de juros nominais. 

Em uma síntese dos dados, levando em consideração a conjuntura econômica do país e a estrutura das finan-

ças públicas brasileira, a situação fiscal brasileira está bastante comprometida e merece uma atenção dos 

dirigentes de políticas econômicas. As medidas impostas para conter os impactos da pandemia foram capazes 

de deteriorar ainda mais o cenário. Apesar de leves melhoras em alguns indicadores.  

Tabela 4.1. Desagregação do resultado primário do Tesouro Nacional no segundo trimestre de 2021 em 
milhões de R$ 

Período RT RL DT DPREV DPESSOAL ODESP RPRIM 

abr/20 109.133,79 88.820,51 189.462,63 60.810,65 26.476,40 79.137,22 -100.642,12 

mai/20 82.615,45 58.664,97 196.277,68 81.250,44 26.457,46 70.266,94 -137.562,71 

jun/20 87.423,07 70.392,25 281.509,89 83.349,80 30.444,41 147.288,46 -211.471,82 

Total 279.172,32 217.877,73 667.200,20 225.410,88 83.378,27 296.692,21 -449.322,47 

abr/21 166.093,80 141.355,71 124.472,70 54.712,06 25.145,12 26.169,63 16.883,01 

mai/21 147.248,49 113.477,12 134.548,28 61.431,00 24.794,43 29.436,67 -21.071,17 

jun/21 136.253,07 110.522,47 184.075,08 89.235,10 31.564,79 40.980,81 -73.552,61 

Total 449.595,36 365.355,30 443.096,07 205.378,16 81.504,33 96.587,11 -77.740,76 

Variação 61,05% 67,68% -33,5% -8,88% -2,24% -67,44% -117,30% 

Fonte: Tesouro Nacional (2021) 
Elaboração: GECE/FURG 
Notas: 
RT.: Receita primária total; 
RL.: Receita líquida; 
DT.: Despesa primária total; 
DPREV.: Despesas previdenciárias; 
DPESSOAL: Despesas com pessoal e encargos sociais; 
ODESP: Outras Despesas primárias 
RPRIM.: Resultado primário com ajuste metodológico. Valores deflacionados pelo IPCA 
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5. Política monetária 
 

Expectativas¹ 

A curva de juros reflete grande parte das expectativas de mercado, sendo um bom parâmetro para estimar os 

próximos passos da economia. Observando a trajetória da curva de juros, desde o período antes da pandemia 

até o momento atual, percebemos que ela sofreu algumas oscilações. Em janeiro de 2020, temos uma curva 

de juros mais fechada refletindo um momento mais estável onde ainda não tínhamos uma pandemia causando 

inúmeras incertezas. Já em março de 2020, num contexto totalmente adverso, a curva teve uma grande aber-

tura. No final de 2020, a curva teve um fechamento, isso porque as boas perspectivas da vacinação geraram 

confiança na retomada econômica. Contudo, devido aos desafios do ambiente econômico brasileiro, a curva 

voltou a abrir e encontra-se num patamar bem próximo ao qual tínhamos no início da pandemia, indicando 

juros futuros maiores. 

Além disso, na conjuntura mundial, apesar de termos perspectivas de continuação dos estímulos monetários 

por parte dos bancos centrais de muitos países, há uma percepção de risco inflacionário que torna essa situa-

ção desafiadora, principalmente para países emergentes. No Brasil, a inflação subjacente tem demonstrado 

resultados incompatíveis com a meta de inflação. Dentro dessas circunstâncias, é notório que futuramente 

haverá outras elevações da meta da taxa Selic para tentar conter esse cenário. Ademais, o risco fiscal vem 

contribuindo significativamente para as projeções de alta inflacionária, o que acaba pressionando a política 

monetária a reduzir estímulos. Diante dessas observações, o Copom decidiu na reunião de junho elevar a taxa 

básica de juros em 0,75 ponto percentual, fechando o trimestre com a taxa em 4,25% a.a. 

Nesse sentido, o Copom deixou explícito que o principal compromisso do Banco Central é o controle inflacio-

nário, portanto diante de novas informações serão feitos os ajustes necessários na política monetária frente 

as necessidades econômicas do país.  

Mercado² 

O controle inflacionário segue sendo a maior preocupação do Banco Central do Brasil (BCB). No mês de junho 

a autarquia aumentou a taxa de juros em 0,75%, passando a taxa de referência do país de 3,50% para 4,25% 

a.a. A autoridade monetária sinalizou que seguirá realizando ajustes para as próximas reuniões do Comitê de 

Política Monetária (Copom), com possibilidade de aumentos de taxas ainda maiores caso o cenário inflacioná-

rio piore. Até o 2º trimestre, o BC supõe trajetória da taxa de juros de 6,25% no ano de 2021 e de 6,5% para o 

ano de 2022. 

O ritmo do aperto monetário tem sido intensificado nos últimos meses uma vez que os preços no Brasil se-

guem crescendo com força. O aumento da taxa Selic é o instrumento de política monetário que visa aumentar 

ou reduzir os estímulos à economia nacional. Os fatores que estão associados com a decisão da Diretoria Co-

legiada do Banco Central do Brasil são os avanços contínuos da inflação no país, revisões positivas para o 

Produto Interno Bruto (PIB), e a prorrogação do auxílio emergencial. O benefício social, muito necessário nesse 

momento de crise, explica parte da pressão sobre os preços de alimentos e da construção civil. 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) subiu 0,53% em junho frente ao aumento de 0,83% em 

maio. Parte da desaceleração é explicada pela queda nos preços de produtos agropecuários, que em grande 

medida compõem a cesta básica de forma direta ou indireta, motivada por fatores sazonais das safras. O Índice 

Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), teve inflação de 0,11% em junho, acumulando 34,53% em 

12 meses, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), um dos 
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subíndices do IGP responsável por medir os preços dos atacados, registrou deflação de 0,26% após registrar 

uma inflação de 4,20% em maio, sendo o destaque positivo para o índice no mês de junho. 

O mercado olha atento o crescimento de juros no país. A renda fixa beneficia-se com a alta da taxa de juros, 

tornando os ativos conservadores mais atrativos para o investidor. O custo de oportunidade da renda variável 

sobe, principalmente ações, exigindo maior retorno para justificar o risco de investimento. Os fundos imobili-

ários sofrem alta penalidade neste novo cenário de alta de juros, uma vez que a Selic influencia o custo de 

financiamento de imóveis no país. Se por um lado os juros mais altos penalizam o desempenho da bolsa, há 

impactos positivos para o câmbio. O real tende a valorizar nos próximos meses, o que ajudaria a estabilizar a 

trajetória inflacionária. 

Em seu novo comunicado, o BCB mostra que a elevação recente dos preços no Brasil já não é mais resultado 

de fatores externos temporários como aumento dos preços internacionais de commodities, mas também da 

maior persistência de choques inflacionários. Ainda, dentro do cenário monetário, há alta probabilidade de 

que os juros básicos nos EUA sofram pelo menos mais dois aumentos até 2023, aumentando a pressão por 

aumento das taxas básicas de juros no Brasil. Portanto, não restam dúvidas sobre o aumento da taxa básica 

de juros para os próximos meses, a pergunta que fica aos economistas é o ritmo em que isso ocorrerá. 

Câmbio3 

Após meses ocupando as primeiras posições do ranking das moedas mais desvalorizadas do mundo, o real 

inicia o segundo trimestre de 2021 demonstrando sinais de uma trajetória de valorização frente ao dólar. Entre 

os motivos que influenciaram, destaca-se o aumento da taxa básica de juros, a Selic, pelo Banco Central em 

0,75 ponto percentual ainda no final do primeiro trimestre, dando início a um novo ciclo de alta dos juros no 

Brasil. Nesse sentido, a ideia é que juros mais altos atraem mais capital estrangeiro, na medida em que au-

mentam a rentabilidade de títulos do governo e de renda fixa.  

Em paralelo, temos o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, com a ampliação da faixa etária 

dos grupos prioritários. Com isso, a perspectiva é de retomada da atividade econômica, principalmente com a 

recuperação dos setores mais afetados com a pandemia no país, tais como transporte aéreo, atividades artís-

ticas, serviços de alojamento e alimentação, dentre outros. Fator esse, que aumenta as expectativas de re-

torno do fluxo de investimento estrangeiro direto nesses setores. 

Ademais, outro fator que contribui para a valorização do real no período foi o aumento no preço de commo-

dities. Isso porque, minério de ferro, soja, celulose, milho, entre outros produtos que compõem a pauta de 

exportação do Brasil ficaram mais valorizados. As vendas desses produtos no exterior trazem mais dólares ao 

país, empurrando a cotação da moeda americana para baixo. 

Dessa forma, a taxa de câmbio (R$/US$) em abril foi cotada em R$ 5,56, fechando o trimestre em R$ 5,03 em 

junho, apresentando uma variação negativa mensal de - 4,89% e em torno de      - 3,09% no acumulado dos 

últimos 12 meses. Todavia, mesmo com a apreciação nos últimos três meses, o comportamento da taxa de 

câmbio (R$/US$) ainda permanece em um patamar elevado quando comparado aos primeiros meses de 2020. 

Essas oscilações no câmbio refletem a característica que torna o real mais volátil, já que é uma moeda que 

costuma oscilar mais do que as de outros países emergentes.  

Mercado de Crédito4 

O mercado de crédito tem por objetivo fundamental suprir as necessidades de caixa de curto e médio prazos 

dos vários agentes econômicos, podendo ser por meio de concessão de empréstimos às pessoas físicas ou por 

empréstimos e financiamentos às empresas. (ASSAF NETO, 2003). Principalmente durante uma pandemia, em 
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que o consumo e o investimento, que são algumas das alavancas para aquecer a economia, estão prejudica-

das, a importância do crédito eleva-se. 

As concessões de crédito total tiveram um aumento a partir do início de 2021 e seguem nessa trajetória, atin-

gindo a marca de R$4,3 trilhões no mês de junho. Esse aumento foi estimulado pela aprovação da Medida 

Provisória (MP) 1.006/2020 que amplia de 35% para 40% a margem de empréstimo consignado para aposen-

tados, pensionistas, servidores públicos federais, trabalhadores com carteira assinada (CLT), militares das For-

ças Armadas, policiais militares e servidores públicos estaduais e municipais (ativos e inativos). Um dado im-

portante a ser analisado após essa constatação é o de inadimplência da carteira que, apesar de seguir em 

valores estáveis (2,30% no mês de junho/21) merece uma atenção especial, já que a maior parte da renda das 

famílias está comprometida com as dívidas, demostrando o desafio para o aumento do consumo nos próximos 

meses. 

O saldo de crédito teve uma variação positiva de 2,89% em relação ao trimestre passado, porém o saldo de 

crédito em % do PIB reduziu de 53,65% em março para 52,57% em junho de 2021, indicando também o cres-

cimento do PIB, a máxima foi vista em dez/2020 quando essa porcentagem chegou a 53,99%. A taxa média de 

juros teve um aumento em abril, quando chegou a 20,42% a.a, acompanhado pelo spread médio bancário¹ 

que chegou a 15,13% p.p. Todavia, ambos os dados apresentaram uma redução ao fim do trimestre, fechando 

em 19,87% a.a e 14,28% p.p, respectivamente. 
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Gráfico 5.5: Concessões de Crédito
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6. Economia internacional 
 

Balança Comercial1 

A balança comercial brasileira manteve nos últimos três meses uma série de resultados históricos que não 

eram vistos desde 1997. Na prévia do segundo trimestre o saldo da balança comercial foi de US$ 30 bilhões, 

as exportações tiveram um desempenho 11,5% superior em volume na comparação com o mesmo período de 

2020 e 37,1% na comparação em preços. Entre as importações, houve aumento de 37,7% em volume e 13,2% 

em preços. 

O saldo do Brasil com os Estados Unidos foi deficitário em US$ 3,1 bilhões no primeiro semestre de 2021, e 

além disso também houve déficit superior a um bilhão de dólares nesse período com a Alemanha (US$ 3,07 

bilhões), Rússia (US$ 1,48 bilhões) e Índia (US$ 1,12 bilhões). Quando se trata do maior parceiro comercial do 

Brasil, a China continua como grande responsável pelo aumento do superávit das transações comerciais naci-

onais, com saldo em US$ 25,2 bilhões no primeiro semestre. 

No segundo trimestre, a liderança sobre o volume exportado foi da indústria de transformação (19,2%), se-

guida pela indústria extrativa (13,9%) e agropecuária (4,4%). Ainda sobre as exportações, as commodities re-

presentaram aumento de 7% e as não commodities 31% em volume, entretanto as commodities cresceram 

46% em preço e as não commodities, 11,1%. Esse aumento do preço das commodities tem sido uma constante 

no último ano, houve aumento de 19% nos dois primeiros semestres de 2020 e 2021, e no acumulado do ano 

33,6%. Uma das circunstâncias que levaram a essa elevação dos preços é o cenário de investimento intensivo 

da China em infraestrutura e, por isso, sua demanda por commodities metálicas e o fornecimento de minérios 

de ferro ofertados pelos Brasil. A provável queda do ritmo de investimento chinês no setor para 2022 deve 

impactar a balança comercial, entretanto a expectativa de pacotes de investimentos anunciados pelos Estados 

Unidos de Biden pode dar sobrevida ao cenário vivido pelo Brasil no último período. 

A dependência da China e das commodities já faz parte estrutural do comércio brasileiro e por isso é preciso 

diversificar os produtos oferecidos no mercado internacional, implementando maior competitividade ao que 

pode ser exportado. Além disso, ampliar a relação comercial com outras nações é saudável na medida que 

reduz incertezas sobre o impacto que as oscilações no ambiente interno da China podem ter sobre a economia 

brasileira. Atualmente a concentração das relações comerciais estabelecidas com outros países é evidenciada 

na medida em que dos 243 países com os quais o Brasil comercializa, apenas 23 deles apresentam percentual 

superior a 1% sobre as exportações nacionais. 

     

Conta Capital e Financeira (CCF)2 

O avanço do processo de imunização ao redor do mundo tem animado os mercados, e tem trazido perspecti-

vas otimistas para o futuro da economia global. Para a CCF, porém, algumas subcontas apresentam dificuldade 

em retornar ao patamar pré-crise. Na conta capital tivemos uma retração de 75,15% em comparação ao 

mesmo trimestre do ano anterior. Já o IDE continua seguindo a tendência de estabilização aos níveis pré-crise, 

onde apresentou um aumento de 22,49% em comparação ao trimestre imediatamente anterior, sendo puxado 

pelo resultado da subconta de participação no capital, como de costume. Já o IDP demonstra dificuldade em 

se manter estável, apresentando, neste trimestre, variação negativa de 33,66% com relação ao mesmo perí-

odo do ano anterior, e variação negativa de 69,62% com relação ao trimestre imediatamente anterior. Desta-
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que para o resultado de participação no capital, que cobriu o resultado negativo das operações intercompa-

nhia. No acumulado dos últimos 12 meses, tanto o IDE quanto o IDP apresentaram resultados positivos, sendo 

de US$ 22,87 bilhões e US$ 46,63 bilhões, respectivamente. 

Tabela 1: Conta Financeira 
Em milhões de US$ 

Contas abr/21 mai/21 jun/21 Acum. dos últimos 12 meses 

  IDE 1.820,20 2.749,30 2.822,40 22.868,7 

  IDP 4.214,70 1.597,50 174,5 46.629,1 

  Investimento em carteira - Ativos 2.575,70 2.892,60 2.725,40 19.577,5 

  Investimento em carteira - Passivos 1.476,30 4.898,70 5.126,80 41.192 

  Derivativos -447,1 -472,7 -539,8 -2.079,4 

  Outros investimentos - Líquido 4.111,50 3.750,40 1.157,60 27.935,8 

  Ativos de Reserva 2.039,20 995,9 1.565,50 2.938,7 

Fonte: BCB 
Elaboração: GECE/FURG 

No mercado de valores, temos a subconta de investimento em carteira apresentando resultado líquido de US$ 

3,31 bilhões negativo, com destaque para as categorias passivas de ações e títulos de dívida. Mensalmente, o 

mês de junho foi o que apresentou a maior movimentação, com um montante de US$ 2,72 bilhões para a 

conta de investimento em carteira, ativos, e US$ 5,13 bilhões para a conta de investimento em carteira, pas-

sivos. Quanto a conta Derivativos, tivemos uma reversão negativa de US$ 3,35 bilhões em comparação ao 

mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, tivemos um resultado negativo de US$ 

2,08 bilhões. 

Na conta de outros investimentos, o melhor resultado líquido mensal foi no mês de abril, totalizando US$ 4,11 

bilhões. Já em seu resultado trimestral, ela apresentou variação negativa de 49,3% em comparação ao 2º tri-

mestre de 2020. Por fim, na conta de ativos de reserva o melhor mês foi também o de abril, com um montante 

de US$ 2,04 bilhões, e no seu acumulado dos últimos 12 meses tivemos um montante de US$ 2,94 bilhões 

positivo. 
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Siglas 
 

a.a. Ao ano                     
B3 Brasil, Bolsa, Balcão 

IDP Investimentos Diretos no País  

BCB Banco Central do Brasil 

IDE Investimentos Diretos no Exterior 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

Copom Comitê de Política Monetária 

EMBi+ JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

FGV Fundação Getúlio Vargas 

MP Medida Provisória 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBOVESPA Índice Bovespa 

IPA Índice de Preços ao Produtor Amplo 

IOF Imposto sobre Operações Financeiras 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

IGP-DI Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados 

p.p. Pontos percentuais 

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PEA População Economicamente Ativa 

PIB Produto Interno Bruto 

PIS Programa de Integração Social 

PNADC Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

PNEA Pessoas não economicamente ativas 

PO Pessoas Ocupadas 

Selic Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

Sidra 
US$ 
DLSP 
DGBB 
CCF 

Sistema IBGE de Recuperação Automática 
Dólar 
Dívida Líquida do Setor Público 
Dívida Bruta do Governo Geral 
Conta Capital e Financeira 

 

 

  

 



  

 

Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica 
Criado em agosto de 2017, o GECE tem como obje-

tivo realizar análises de conjuntura econômica no 

que tange os principais indicadores macroeconô-

micos e ambientais. Atualmente é vinculado ao Ins-

tituto de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis (ICEAC) da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). Na área macroeconômica, as aná-

lises e boletins publicados são focados em nível de 

atividade, inflação, mercado de trabalho, econo-

mia internacional, política fiscal e monetária. Na 

área ambiental, são abordados temas como agri-

cultura orgânica, agrotóxicos, biodiversidade, 

pesca, energia, florestas, unidades de conservação, 

saneamento e poluição. 
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Advertência 

Esta publicação foi elaborada com base em análi-

ses internas, utilizando estatísticas primárias de di-

versas fontes com informações atualizadas até 30 

de junho de 2021. O Boletim é direcionado para 

acadêmicos e interessados, sendo o conteúdo 

deste material meramente informativo, não indi-

cando ações prospectivas. Eventuais divergências 

entre dados e totais ou variações percentuais são 

provenientes de arredondamentos. É permitida a 

reprodução deste texto e dos dados contidos, 

desde que citada a fonte. Reproduções para fins 

comerciais são proibidas. 
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