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SUMÁRIO EXECUTIVO
ELEIÇÕES AMERICANAS (EDIÇÃO SUPLEMENTAR):
O Boletim de Novembro apresenta uma análise suplementar – além do escopo dos temas
mensalmente tratados – sobre os possíveis impactos da vitória de Joe Biden nas eleições
presidenciais norte-americanas para a economia brasileira. A transcorrência da eleição em
clima relativamente pacífico e a inexistência – até o momento – de judicialização/contestação
do resultado do pleito lograram uma nova rodada de otimismo entre os investidores, que se
expressou em melhores performances das bolsas de valores e na manutenção do capital nos
países emergentes.
O Brasil está no seu pior momento nas relações com os EUA. A pandemia já nos deixa de
herança um déficit comercial oito vezes maior do que o pré-pandemia. O programa também
protecionista de Joe Biden e a política de obtenção interna da segurança alimentar norteamericana devem contribuir ainda mais para a manutenção da fragilidade comercial do Brasil.
Se por um lado Trump representava um risco a um conjunto de exportadores brasileiros –
por elevação das tarifas de exportação e questionamentos as regras da OMC –, por outro
lado Joe Biden deve imprimir sanções ambientais aos produtos brasileiros. Democratas e
Republicanos parecem representar muito mais continuidades do que rupturas, principalmente
do ponto de vista econômico e das relações externas. A disputa entre EUA e China deve seguir
e comprovar que se trata de uma relação bipartidária e muito mais ligada ao Estado do que ao
governo da Casa Branca.

CRESCIMENTO ECONÔMICO E SETOR EXTERNO
A última projeção oficial, externada no Boletim Macrofiscal do Ministério da Economia, prevê
uma queda do PIB brasileiro de 4,5% no ano de 2020 e um crescimento de 3,2% em 2021. Se
confirmada, essa será a celebração da movimentação em “V” que tem apregoado o Ministro
da Economia, Paulo Guedes. A estimativa mais favorável em relação à projeção passada de
queda de 4,7% no PIB brasileiro deve-se aos dados de crescimento da indústria e do comércio.
No agregado, a atividade econômica até agora encolheu 4,93%, segundo o indicador IBCBr, que é uma espécie de prévia do PIB e é feito e divulgado pelo Banco Central. Com a
reabertura das atividades a partir da flexibilização do isolamento social, a atividade econômica
tem que se recuperado na comparação mês contra mês, ainda que não tenha sido suficiente
para retomar o patamar pré-pandemia.
No mês de setembro, segundo o indicador do Banco Central, a economia brasileira teve alta
de 1,29% em relação ao mês de agosto. Ainda que a variação seja positiva, o dado é indicador
de uma desaceleração no padrão de crescimento dos meses anteriores. Alguns indicadores
especiais foram criados durante a pandemia para monitorar mais cotidianamente a atividade
econômica. O que esses dados têm refletido é que a forte recuperação da economia brasileira,
que se iniciou em fim de abril, se encerrou no mês de outubro, mês que marcou a redução
em 50% do valor pago de Auxílio Emergencial. Do ponto de vista das contas externas, o Brasil
registrou o segundo maior superávit na Balança Comercial brasileira para o mês de outubro
desde o início da série histórica, em 1989, totalizando US$ 5,4 bilhões. Paradoxalmente,
enquanto logramos um resultado inédito nas Transações Correntes (TC) do Balanço de
Pagamento (BP), o Banco Central do Brasil já torrou, de março até agora, US$ 23,4 bilhões
das reservas cambais para deter o avanço do dólar.
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MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADES E POLÍTICAS SOCIAIS
A redução do Auxílio Emergencial, principal política social do período, para R$ 300 em setembro
fez elevar a taxa de pobreza para 19,4%, o que representa um aumento de 41,1 milhões
de pessoas vivendo, outra vez, na pobreza, pela estimativa feita pelo Ibre/FGV. A possível
segunda onda da COVID-19 preocupa pelo potencial que ela tem de agravar ainda mais esse
quadro. Frente a isso, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que, se houver uma
nova onda, o Auxílio Emergencial pode voltar.
Segundo Guedes, foram digitalizados os dados de 64 milhões de brasileiros, o que faz com
que o governo saiba melhor quem são, onde estão e o que precisam essas pessoas para
sobreviver. Guedes está sinalizando uma piora no padrão já baixo de geração de emprego
após o período mais crítico da pandemia. Embora preveja uma desaceleração no emprego, o
ministro afirmou que ainda sim o saldo final de desempregados será mais brando do que o da
última crise, que abarcou a economia brasileira entre os anos de 2015 e 2016.
Um estudo da Cepal com a OIT alertou que o mercado de trabalho na América Latina e Caribe
terá uma lenta recuperação. Os dois órgãos da ONU enfatizam que, frente a esse cenário,
serão imprescindíveis políticas macroeconômicas ativas para sair dessa crise, com políticas
setoriais que promovam o emprego.
As mulheres são o contingente populacional que mais concentrou perdas de empregos formais
durante a pandemia. Os jovens também foram deveras impactados pela pandemia e pela
ausência de políticas mais efetivas de manutenção do emprego e da renda. As desigualdades
brasileiras são fortemente potencializadas pelo marcador racial. Durante a pandemia, a
desigualdade racial no mercado de trabalho bateu um recorde! A diferença entre a taxa de
desemprego entre pretos e pardos e o restante da população alcançou 5,45 pontos percentual,
isso se configura como o maior patamar desde o início da série histórica em 2012.

POLÍTICA MONETÁRIA: JUROS E INFLAÇÃO
Os juros futuros tiveram forte alta com a desconfiança dos agentes em relação à situação das
contas públicas brasileira. A taxa de DI para janeiro de 2022 subiu de 3,29% no ajuste anterior
para 3,37%, e a de DI para janeiro de 2023 avançou de 4,98 para 5,1%. Assim, na sexta-feira,
20 de novembro, a curva de juros teve um dia de recomposição do prêmio de risco sobre toda
a sua estrutura.
Ainda no tema dos juros, a ata da última reunião do Copom sinaliza que o BC pode voltar a
subir a taxa de juros da economia, ainda que se mantenha a âncora fiscal do Teto dos Gastos.
Segundo consta na ata, manobras fiscais para elevar o gasto – ainda que formalmente não
mexam no teto – seriam já suficientes para o BC rever o compromisso de não alterar a Selic.
Vozes destoantes, como por exemplo a do economista André Lara Resende, questionam o
peso excessivo que tem sido dado ao equilíbrio fiscal de curto prazo. Em entrevista recente ao
Jornal O Estado de São Paulo, Lara Resende chegou a dizer que “Investimento público é mais
importante que juro baixo tanto na recessão como no longo prazo”.
Ainda em uma perspectiva crítica, o economista Rodrigo Toneto, em texto divulgado no portal
Made/USP, problematiza a acepção corriqueira de que a desvalorização cambial brasileira está
relacionada ao risco fiscal. A justificativa de que o real foi a moeda que mais se desvalorizou em
2020 frente ao dólar, via-à-vis a caracterização de que o Brasil tem a maior dívida pública entre
os países emergentes, é contestada por Toneto, que demonstra que a volatilidade cambial –
antes de ser uma particularidade desse período de crise fiscal – é uma constante na trajetória
da moeda brasileira.
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O Ipea divulgou em seu site um indicador que avalia que a inflação das classes mais baixas
foi o dobro da observada pelas mais altas no acumulado de 12 meses. As famílias de mais
baixa renda – nas quais o rendimento familiar mensal é menor que R$ 1.650 – somou o total de
0,98% no mês de outubro. Já para as famílias de renda mais elevada – nas quais o rendimento
domiciliar é superior a R$ 16.509,66 – a variação da inflação ficou bem mais baixa, em 0,29%.

POLÍTICA FISCAL
A novidade positiva é que o Brasil ganhou um fôlego de dois anos para que a dívida atinja os
100% do PIB, segundo estimativa da Instituição Fiscal Independente (IFI). A previsão em junho
era que esse patamar seria alcançado já em 2022. Ainda que essa nova projeção represente
um fôlego, na avaliação do IFI a trajetória de déficits primários seguirá até 2030. Assim, serão
17 anos consecutivos de rombo fiscal.
Na avaliação de Alvaro Mollica, do Citi, a evolução da dívida é mais importante que o teto de
gastos. A manutenção da atual regra fiscal é um detalhe menos importante do que a sinalização
para a evolução da dívida pública. Na esteira da mesma análise que relega menos relevância
ao teto de gastos para a retomada do equilíbrio, um artigo na revista The Economist apregoa
que a análise dos déficits orçamentários deveria depender menos dos estoques de dívida e
mais da taxa de desemprego. Políticas de redução do desemprego são essenciais para suprir
uma demanda social, que está no bojo dos direitos, e também ensejar a possibilidade de
reequilibrar as contas públicas na chave da elevação da arrecadação, ao invés da insistência
no corte de gastos.
O que preocupa no endividamento atual é que o Brasil terá que refinanciar um quarto da sua
dívida, de R$ 4,5 trilhões, nos próximos 12 meses, com expectativa de piora em seu perfil,
com ainda mais encurtamento. Em 2021, os vencimentos a cada trimestre alcançarão cerca
de R$ 300 bilhões. Como financiar o déficit público e reduzir o elevado endividamento público
segue sendo objeto de polêmica entre economistas. Raul Velloso defendeu em live do Valor
Econômico a emissão de moeda como forma de fazer frente a elevação dos custos motivados
pela pandemia.
Outro tema do mês de novembro foi o veto do Presidente Jair Bolsonaro à continuidade da
desoneração prevista para a Folha de Pagamento para o ano de 2021. O líder da Rede no
Senado, Randolfe Rodrigues, no entanto, afirmou que essa atitude é irresponsável, uma vez
que “Isso [as desonerações] salvará empresas e, principalmente, milhares de empregos no
Brasil”. Atualmente, a medica beneficia companhias de call center, o ramo da informática,
empresas de comunicação, companhias de transporte rodoviário e empresas de construção
civil.

SETORES:
o

AGROPECUÁRIA:

O IPEA projetou um crescimento do PIB agro em 1,5% para 2020. O setor será o único a ter
crescimento para o ano marcado pela pandemia. As exportações do agronegócio tiveram
uma alta de 6% no acumulado do ano. A elevação substancial do lucro do produtor agrícola
o levou a investir no próprio negócio, o que dinamizou o mercado local, principalmente
no estado do Paraná. Renovação da frota de tratores e outros equipamentos e compra
de insumos foram os principais investimentos dos produtores. As vendas de grãos em
2020 devem render R$ 347,2 bilhões ao setor agrícola, o maior crescimento desde 2003,
quanto a alta em relação ao ano anterior foi de 50%.
Alguns elementos contribuem para explicar essa situação particularmente favorável no
setor. Em primeiro lugar, a safra bateu recorde de mais de 250 milhões de toneladas
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com a forte demanda externa puxada pelo nosso principal parceiro comercial, a China.
Os preços internacionais demasiadamente elevados somados à safra recorde e
acrescimento de uma desvalorização cambial de mais de 30% são os motivos principais.
Ainda sobre os preços elevados, a cotação da saca da soja, que hoje está em R$ 179,
é o dobro em relação ao ano de 2019. Como a cotação das commodities é definida no
mercado internacional e referenciada em dólar, a desvalorização cambial aumenta o
preço do produto em reais.

o

INDÚSTRIA:

A Fiesp constatou que no acordo comercial de livre-comércio selado entre Mercosul-União
Europeia, o setor privado brasileiro reivindicou muitas políticas de redução tarifárias e
pouco se avançou em instrumentos de defesa comercial, tais como medidas antidumping
e antissubsídios, entre outras. Assim, a nova reivindicação dos empresários do setor é por
reforço nas medidas de defesa comercial não só nesse, mas em todos os demais acordos.
Já a CNI alertou para o fato de que os estoques na indústria seguem baixos. Segundo a
entidade, o índice de evolução do nível de estoques ficou em 45,5 pontos em outubro, apenas
um pouco superior a setembro, e abaixo dos 50 pontos, o que indica que os estoques estão
abaixo do nível desejado. O resultado indica crescimento das vendas acima da produção.
A queda nos estoques reduziu o ritmo da produção, o que abriu programas de demissão
voluntária e cortes de turno, agravando, também, o problema do emprego.
A demanda por bens industriais cresceu em 5,8% em setembro, conforme o Indicador
Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais. O resultado do trimestre móvel encerrado
em setembro também apresentou um aumento de 14,4% em relação ao trimestre móvel
anterior. No entanto, se a comparação for com setembro de 2019, o indicador do Ipea que
mede a demanda interna por bens industriais por meio da produção industrial interna não
exportada, acrescida das importações – apresentou retração de 0,5%. De forma geral a
produção industrial apresentou um aumento de 2,6% no mês de setembro em relação a
agosto, quinto mês consecutivo em que o setor tem taxas positivas de variação.

o

FINANCEIRO:

No setor financeiro, a Bolsa de Valores Brasileira superou em novembro os 106 mil pontos
pela primeira vez desde março de 2020. A Bolsa teve o 12º pregão consecutivo de entrada de
novos estrangeiro, que totalizou um saldo líquido positivo de R$ 25,73 bilhões em novembro,
resultado obtido pela diferença entre R$ 226,69 bilhões de compras e R$ 200,96 bilhões de
vendas.
Por fim, novembro protagonizou uma rusga entre o Ministro da Economia Paulo Guedes e a
Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O ministro acusou a entidade de fazer lobby e
financiar “ministro gastador” que quer colocar por terra o teto de gastos. Guedes se referiu à
entidade como “cartel da Febrabran”.
Aproveitando o ensejo da tensão, a equipe econômica tem sinalizado mais ações para
promover a desconcentração do sistema bancário, além de melhorias na regulamentação
do setor. O objetivo, em síntese, é reduzir o domínio dos grandes bancos no mercado e
abrir espaço para mais participantes, com estímulo às Fintechs, empresas mais enxutas
que usam tecnologia para prestar serviços financeiros. Na avaliação de Guedes, a
federação é contraditória ao fazer as críticas porque os bancos dizem não aceitar o novo
imposto, mas cobram taxas sobre movimentações feitas por clientes.
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o

SERVIÇOS:

O setor de serviços ainda não conseguiu retomar o nível de produção pré-crise mesmo
com a quase plena retomada das atividades. Portanto, a trajetória – ainda que seja de
variação positiva mês a mês – não conseguiu se igualar ao padrão pré-crise, expresso
pelos dados de março desse ano.
Isso se explica porque, mesmo com os movimentos de flexibilização, ainda há várias
atividades que sofrem com limitações sanitárias, algumas delas voluntárias, ou seja,
quando pessoas não se sentem à vontade para a contratação de vários serviços sociais, ou
quando os prestadores de serviço preferem manter reduzida a capacidade de oferecimento
do serviço.
Há ainda as limitações involuntárias, expressas pelas restrições de funcionamento, como
é o caso de estabelecimentos fechados que envolvem grande aglomeração. Conforme
dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), em agosto o setor de serviços estava
ainda com 10% abaixo do nível de fevereiro.
O destaque positivo está no setor de serviços de informação e comunicação, que
avançaram 2,0% em setembro e acumularam um aumento de 7,0% de junho a setembro.
Ainda que os serviços prestados às famílias tenham tido um crescimento de 9%, o setor
ainda está 42% a baixo do padrão pré-crise. Os serviços às famílias são uma categoria
com grande impacto no PIB.

o

COMÉRCIO

O setor do varejo, que está ressurgindo no país, alcançou escala inédita no meio digital, com
forte expansão das vendas. No entanto, essa retomada ocorre de forma heterogênea no país.
Levantamento feito pelo Valor Econômico mostra que 16 grandes varejistas já movimentaram
neste ano, até setembro, uma cifra recorde de R$ 97,93 bilhões em plataformas (sites e
aplicativos). O montante significa que a soma é 78% superior à do ano anterior. Quando se
incluiu na amostra as lojas físicas das cadeias – que ficaram parte do ano fechadas – as
vendas alcançaram R$ 127 bilhões de janeiro a setembro, o que representa um avanço de
39,7% em relação a 2019. Eduardo Terra, sócio-diretor da BTR Educação e Consultoria, avalia
que o Marketplace hoje é o grande vitorioso da crise. O comércio vem desacelerando, porém,
como verificado nos últimos dados disponíveis. O crescimento de setembro foi de apenas
0,6, o que destoa de meses anteriores. A redução do auxílio emergencial e a deterioração do
mercado de trabalho são fatores que concorrem para explicar essa perda de dinamismo.
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ESPECIAL ELEIÇÕES AMERICANAS:
Nesse mês de novembro optamos por incluir uma parte suplementar ao
nosso boletim. O tema escolhido foi a eleição norte-americana e as possíveis
consequências que a vitória de Joe Biden poderá ter para a economia brasileira.
Em primeiro lugar vale frisar que a situação comercial entre os dois países é
deveras frágil para o lado do Brasil. A pandemia fez o déficit comercial do Brasil
com os EUA se elevar em oito vezes de março a outubro de 2020. Não somente
estamos exportando uma quantidade menor de mercadorias, quanto o valor
dessas mercadorias foi depreciado pelas características próprias da crise atual.
Nesse quesito, a vitória do Democrata não sinaliza um quadro menos devastador.
Biden indicou que a política comercial americana deverá priorizar a garantia
interna de alimentos, rumando para uma situação de maior segurança alimentar
interna. Isso significa dizer que a demanda pelos produtos nos quais o Brasil é
competitivo (produtos agrícolas e demais matérias primas) serão ainda menos
demandados.
Por outro lado, a política econômica do Democrata indica um avanço da economia
americana no rumo de maiores investimentos em infraestrutura, especialmente
ferrovias, rodovias e outras obras. O Brasil até foi competitivo nesse setor, mas
os impactos econômicos da Lava Jato sobre as empresas de construção pesada
brasileiras nos deixaram como herança a destruição quase completa desse setor.
Por hora, o setor agrícola está sentindo menos o impacto da redução da importação
de produtos por parte da economia norte-americana em função da valorização do
dólar frente ao real, o que torna as exportações do agronegócio mais rentáveis e
competitivas. No entanto, os custos de produção vêm aumentando e, quando os
preços e demanda externa se reequilibrarem, o país sentirá mais fortemente os
efeitos da nossa deficiência competitiva e do maior protecionismo que deverá ser
a marca da nova política econômica estadunidense.
No entanto, o setor do alumínio e do aço está mais otimista e espera um corte
de tarifas nas exportações. Os empresários do setor esperam negociar com o
democrata a revisão de sobretaxas, que chegou a 130%, imposta por Trump.
Dessa forma, as vendas de aço para os EUA retrocederam em 31% no ano,
e do alumínio em 56%. Segundo informações publicadas pelo The Wall Street
Journal, para o presidente da Associação Brasileira de Alumínio (Abal), Milton
Rego, “A eleição de Biden é positiva para o alumínio brasileiro, até porque é difícil
pensar em alguma coisa mais negativa que a situação atual. Você tende a ter
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uma relação mais previsível, dentro das normas das organizações mundiais de
comércio”.
A posição de Biden – mais favorável ao multilateralismo – terá reflexos no comércio
internacional. Essa expectativa é esperada a partir do findar dos eventos “anti
globalista” de Trump, que ajudaram a minar o funcionamento da Organização
Mundial do Comércio (OMC), bloqueando a nomeação de novos juízes para a
entidade. Se passarem a adotar um comportamento construtivo, inclusive se
engajando na reforma da OMC para que esta volte a atingir seus objetivos de
liberalização comercial, os EUA podem reavivar esse ator fundamental do sistema
internacional de comércio.
Se por um lado o comércio é mais previsível sem Trump, as pressões ambientais
crescem com Biden, o que preocupa exportadores. No primeiro debate da
campanha eleitoral norte-americana, o democrata ameaçou o Brasil com o que
ele denominou de “consequências econômicas significativas” em função do
avanço da degradação ambiental com as queimadas e a destruição das florestas.
Em entrevista recente, Biden disse que vai “reunir o mundo” para pressionar pela
preservação e colocou condicionantes ao governo brasileiro para a assinatura de
novos acordos comerciais.
Quem também viu a vitória democrata com mais otimismo foi o mercado financeiro,
que antes mesmo da confirmação oficial da vitória de Biden já registrava
movimentos de evidente otimismo. Pelo tamanho econômico e o peso político,
as opções domésticas da economia norte-americana produzem resultados
quase automáticas globalmente. Historicamente o índice da bolsa eletrônica
Nasdaq se valorizou mais em governos democratas do que republicanos. O pior
desempenho da Bolsa foi em um mandato de um Republicano e o melhor, do
ponto de vista da valorização do índice, foi no governo democrata de Bill Clinton.
Na história recente norte americana, a composição dos retornos do índice de
ações ao longo dos mandatos democratas somou 6.411,6%, e apenas 121,3%
nos governos republicanos. Portanto, o mercado de ações subiu mais durante
governos democratas.
Não somente a vitória de Biden e o reforço ao neoliberalismo financeiro “tradicional”
acalmaram os nervos do mercado. As recentes notícias que versam sobre a
eficácia de diversas vacinas também animaram os investidores. Na segunda-feira
dia 9 de novembro, logo após a confirmação da vitória do democrata, o Ibovespa
registrou elevação de 3,2%, chegando a 104 mil pontos, maior patamar desde
agosto. Paralelamente, o dólar fechou com redução de 2,3%, menor valor desde
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setembro. As Bolsas asiáticas também fecharam em alta. O índice CSI 300, que
reúne as maiores empresas das Bolsas de Xangai e Shenzhen, ganhou 1,96%.
Tóquio subiu 2,12% e Hong Kong,1,8%.
Para alguns analistas, a vitória de Joe Biden pode impactar favoravelmente na
entrada do Brasil na OCDE. Lembrando que, embora Bolsonaro tenha intensificado
as relações políticas de submissão ao governo Trump, os EUA não agiram no
sentido de acelerar a abertura de negociações para que o Brasil entrasse no
bloco. Uma vitória de Malmström para chefiar a entidade – que terá caminhos
mais abertos pela derrota de Trump – poderá acelerar o processo de alargamento
da OCDE. Brasil e Romênia são os mais importantes países candidatos a compor
o célebre grupo dos países componentes da Organização.
Do ponto de vista das relações EUA e China e seus possíveis impactos para o
Brasil, nossa avaliação é que a disputa política e a guerra comercial entre os dois
países, são menos uma questão de governo e mais uma orientação estratégica
dos Estados Unidos. Dessa forma, poucas mudanças entre os dois países
deverão ser observadas na próxima gestão democrata.
Parte dos analistas ouvidos pela Folha de S.Paulo sinalizam que não haverá
retorno ao período Obama no que tange as relações com a China, no entanto,
a relação deve ser menos caótica que sob a gestão de Trump. Na avaliação do
ex-ministro e ex-embaixador do Brasil nos EUA Sérgio Amaral, o governo de Joe
Biden deve retomar alianças com outros países e refazer relações com China,
muito mais – no entanto – na forma do que no conteúdo. A guerra comercial não
contribuiu para a redução do déficit comercial americano com o país asiático, além
de prejudicar as empresas e os consumidores norte-americanos. Para Amaral
“Essa mudança, para o Brasil, reduz uma tensão sobre optar por um país em
detrimento do outro, o que não podemos fazer. Temos de decidir não em relação
às nossas fidelidades, mas em função dos interesses nacionais”.
Para Tatiana Prazeres, sênior fellow na Universidade de Negócios Internacionais
e Economia em Pequim, o governo Chinês não tem qualquer ilusão a respeito
do novo presidente e avalia que não haverá um retorno do período anterior à
administração Trump.
Fazendo coro à avaliação de Prazeres, dois documentos do Serviço de Pesquisa
do Congresso dos EUA indicam a continuidade do esforço governamental para
impedir o avanço da influência chinesas sobre os países latino americanos. O
primeiro documento apresenta uma análise sobre avanço chinês no contingente,
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dando ênfase do papel diplomático da nação asiática na participação em diversos
organismos institucionais. Em especial o documento faz menção à relação com a
CELAC e ao convite aos países latino americanos para a participação no projeto
Nova Rota da Seda (BRI). Não somente no aspecto econômico, mas, sobretudo,
a preocupação norte-americana quanto a influência chinesa repousam em
preocupações políticas.
Já o segundo documento avalia o acordo comercial que foi assinado entre os
EUA e o Brasil em outubro de 2020. O documento confere importância a esse
texto como exemplo importante de medidas de combate ao avanço chinês no
continente.
A manutenção de uma política hostil à economia chinesa fica expressa no plano
de Biden, postado em seu site como plano de atuação na área externa. No texto,
a palavra “China” é citada 30 vezes e o teor da escrita nos rememora a Doutrina
Monroe, com a utilização de trechos que fazem referência a uma América para
americanos. Para Walfrido Warde “os democratas são republicanos hipócritas e
os republicanos são democratas sinceros. É a imagem de uma guerra política
sentada, que emula um antagonismo que, na essência, não existe”.
O Plano do democrata propõe 6 linhas de ação para recuperar a manufatura
e a inovação americana, com propostas que incluem concessões de subsídios,
além de existência de conteúdo nacional e de transferências de fábricas de volta
aos EUA. Nessa toada, a proposta é delineada nos seguintes incentivos: 1) “buy
American” (compre produtos americanos); 2) Faça a América; 3) Inove na América;
4) Invista na América; 5) Levante-se pela América (estratégia de competição por
empregos e produtos) e 6) “Suply América” (traga de volta cadeias de suprimento
críticas).
Por fim, o próprio Subsecretário de Crescimento Econômico, Energia e Meio
Ambiente do Departamento de Estado Americano – Keith Krach – afirmou que
o tema das pressões políticas e comerciais com relação a China é um assunto
bipartidário, que unifica tanto republicanos quanto democratas. “Esse tema
relacionado ao Partido Comunista Chinês é bipartidário e unifica os dois lados
da política americana, democratas e republicanos. Não vai mudar. Os dois lados
entendem a significância estratégica do 5G e as suas implicações. É uma grande
mudança de paradigma tecnológico e democratas e republicanos entendem que
a Huawei é a empresa mais importante para a China, que ela é a extensão do
seu estado de vigilância”, disse Krach, em conversa com jornalistas em Brasília.

©2020 | IREE - Centro de Estudos de Economia

10

Krach anunciou, em visita ao Brasil, ações dos EUA para limitar a Huawei nas
redes de 5G. Para o Subsecretário, esse tema é uma prioridade de Washington,
independentemente de quem ocupa a Casa Branca. Ficou claro, nesse sentido,
as pressões americanas junto ao governo brasileiro para blindar a entrada da
empresa chinesa no Brasil. Em evento no Itamaraty, Krach declarou apoio aos
princípios do Clean Network, que é uma iniciativa americana sobre segurança
nas redes que tem como alvo limitar a presença chinesa nesse setor de
telecomunicações. A receptividade desse processo foi compreendido como uma
indicação do governo Bolsonaro de que pretende, sim, bloquear ou ao menos
limitar a presença da China no mercado futuro de 5G. O Departamento de Estado
disse que o Clean Network é uma abordagem para proteger a privacidade de
cidadãos e as informações sensíveis de empresas de “intrusões agressivas de
atores malignos, como o Partido Comunista Chinês”.
O governo brasileiro parece ter mais sorte que juízo. Em um período de graves
desequilíbrios comerciais – que só não estão mais agravados em função da
queda ainda maior das importações – entrar no meio da disputa China X EUA ao
lado dos segundo não nos parece a solução mais acertada. Diferentemente da
economia americana, é a China que tem se mantido como o principal parceiro
comercial brasileiro e é exatamente a célere recuperação chinesa – que contou
com um forte comando centralizado capaz de organizar medidas sanitárias e
econômicas de maior envergadura – que tem impulsionado a demanda pelos
nossos produtos exportáveis, aliviando um pouco mais o balanço de pagamentos
nacional.
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CRESCIMENTO ECONÔMICO:
A última projeção oficial, externada no Boletim Macrofiscal do Ministério da
Economia, prevê uma queda do PIB brasileiro de 4,5% no ano de 2020 e um
crescimento de 3,2% em 2021. Se confirmada, essa será a celebração da
movimentação em “V” que tem apregoado o Ministro da Economia, Paulo
Guedes. A estimativa mais favorável em relação à projeção passada de queda
de 4,7% no PIB brasileiro deve-se aos dados de crescimento da indústria e do
comércio. Segundo o Presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos
Neto, a retomada da economia pós crise do Novo Coronavírus deverá ser puxada
pelo investimento privado, com redução do gasto público para que seja, de fato,
sustentável.
Em consonância com o otimismo da equipe econômica, Paulo Guedes disse
recentemente que o país está saindo oficialmente da recessão e que os sinais para
essa afirmativa podem ser vistos no mercado de trabalho. No entanto, o próprio
Ministro alertou que o ritmo de crescimento do emprego observado nos últimos três
meses deve arrefecer. “É um fato que o Brasil está saindo da recessão. Criamos
300 mil empregos em setembro. Foram 100 mil em julho, 200 mil em agosto e 300
mil em setembro. O ritmo está tão forte que talvez seja difícil manter”, afirmou em
evento virtual promovido pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).
No agregado a atividade econômica – até agora – encolheu 4,93%, segundo
o indicador IBC-Br que é uma espécie de prévia do PIB e é feito e divulgado
pelo Banco Central. Com a reabertura das atividades, a partir da flexibilização do
isolamento social, a atividade econômica tem que se recuperado na comparação
mês contra mês, ainda que não tenha sido suficiente para retomar o patamar
pré-pandemia. No mês de setembro, segundo o indicador do Banco Central, a
economia brasileira teve alta de 1,29% em relação ao mês de agosto. Ainda que
a variação seja positiva, o dado é um indicador de uma desaceleração no padrão
de crescimento dos meses anteriores.
Alguns indicadores especiais foram criados durante a pandemia para monitorar
mais cotidianamente a atividade econômica. O que esses dados têm refletido é
que a forte recuperação da economia brasileira, que se iniciou em fim de abril,
se encerrou no mês de outubro, mês que marcou a redução em 50% do valor
pago ao Auxílio Emergencial. Os dados de novembro indicam que a atividade
econômica se estabilizou em um platô de estabilidade a baixo do patamar précrise, demonstrando que ao invés do crescimento em “V” nós podemos estar
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diante de um crescimento em “Raiz Quadrada”, sinalizada por uma recuperação
seguida de estabilização em patamar baixo. Não somente a redução do auxílio
emergencial, mas o aumento nos preços dos bens, especialmente os de primeira
necessidade, motivados pela desvalorização cambial, concorrem como motivos
para essa estacionada do crescimento.
O Banco Itaú criou o Idat (Indicador Diário de Atividade) e, segundo suas
estimativas, a economia não somente parou de crescer no mês de outubro
quanto está em curso um processo de retorno de taxa de variação negativas
no mês de novembro. Na primeira semana do mês de novembro o Idat estava
11,7% abaixo do nível pré-crise de março de 2020. O Banco Santander também
desenvolveu um indicador mensal, em parceria com a Getnet para monitorar as
vendas no Varejo. O Indicador, denominado de IGet (Índice Getnet de Vendas do
Comércio Varejista Brasileiro) apresentou recuou de 0,15% em outubro, depois
de ter apresentado crescimento ininterrupto nos cinco meses anteriores.
Para o Ibre/FGV, as incertezas colocam em xeque o ritmo de atividade econômica.
A avaliação é que a economia brasileira encerrou o seu terceiro trimestre com
um crescimento expressivo, embora bastante heterogêneo entre os setores.
Entretanto, a redução do auxílio emergencial e a piora recente nas condições
financeiras ensejam dúvidas no que tange a capacidade de manutenção do ritmo
de recuperação da atividade econômica no quarto trimestre de e no ano de 2021.
Os sinais para isso podem ser consultados nos dados da Cielo no mês de outubro,
que apontam que o aumento das vendas de bens não duráveis caiu de 5,5% em
setembro para 3,5% em outubro. A venda de bens duráveis, por outro lado, subiu
de 1,6 para 2,4% em outubro e os serviços, em que pese tenham se recuperado
um pouco, ainda estão em torno de 30% abaixo do nível de fevereiro.
As estimativas mais pessimistas indicam que nem a chegada da vacina terá
condições de reverter a lenta e gradual trajetória de recuperação da atividade
econômica. Segundo Armando Castelar Pinheiro, coordenador de Economia
Aplicada do Ibre/FGV, “em 2021 estaremos mais esperançosos. Os mercados
reagiram em alta à notícia mas na economia real continuaremos com a situação
do ‘novo não normal”. Esse novo cenário indica, segundo Pinheiro, que o mundo
ainda conviverá com a pandemia durante um largo período de tempo, com os
países e as atividades recuperando-se de forma heterogênea em meio a um
mercado de trabalho fraco. No Brasil, a vacina não conseguirá chegar a todos
em espaço curto de tempo, em função das desigualdades regionais e da própria
capacidade de logística de distribuição, levando em consideração a necessidade
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de armazenagem em 80 graus Celsius negativos. Dessa forma, a recuperação
dos serviços pessoais – forte componente do PIB e da demanda por trabalho –
seguirá ritmo mais lento.
Sinais de que o crescimento ainda será mais lento podem ser sentido no Ranking
Valor 1000, que indicou que a economia frustrou a reação das empresas brasileiras.
Segundo o Valor, a Receita Líquida das mil maiores empresas teve um avanço
real de 3,1%. No entanto, o lucro líquido recuou 21,8% e as despesas financeiras
cresceram ainda mais, chegando a 33,5% em 2019. Esses dados indicam que a
crise da economia brasileira era anterior ao Coronavírus. Segundo a matéria, a
reforma da previdência foi aprovada apenas em fins de 2019. Somando a isso, o
fraco resultados dos meses de novembro e dezembro foram o que faltava para
que o PIB fechasse o ano de 2019 com um crescimento medíocre de 1,1%.
O menor fôlego que marcou a geração de receitas também foi fator decisivo na
deterioração dos resultados na última linha dos balanços. O lucro líquido das mil
maiores empresas no Brasil reduziu-se em 18,4% em 2019. A explicação – além
do estagnado comportamento do PIB – foi o aumento de custos não repassados
aos consumidores finais e o impacto das despesas financeiras líquidas, que
cresceram demasiadamente. Por fim, a reportagem do Jornal Valor Econômico
indica que a baixa expectativa sobre a economia é parte da incerteza que
determina esse quadro de retração. Os dirigentes das grandes empresas querem
o avanço nas reformas estruturais.
Do ponto de vista das reformas, a agenda do Congresso Nacional sinaliza que
o caminho legislativo para promoção de transformações substanciais do ponto
de vista econômico deve ficar, apenas, para 2021. Alguns fatores como eleições
municipais; sucessão dos novos para a presidência das mesas da Câmara
e do Senado e, recentemente, a crise elétrica no Amapá concorrem como
fatores que ajudam a explicar esse momento de maior paralisia dos trabalhos.
PEC emergencial, o novo programa de transferência de renda e as reformas
administrativas e tributárias devem ficar para fevereiro de 2021.
Para alguns economistas, no entanto, ainda que as reformas tenham potencial de
promover a alocação de recursos de forma mais eficiente na economia, gerando
aumento da produtividade e removendo entraves aos negócios, elas não são
elementos de mágica. A literatura empírica da correlação positiva entre reformas
e crescimento é mais controversa do que pretende a superficialidade do debate.
Segundo Ricardo Barboza e Bráulio Borges, concentrar todos os esforços apenas
em reformas, ignorando a posição cíclica da economia, é como enxugar gelo.
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Basta um breve olhar em retrospectiva: nos últimos 4 ou 5 anos o Brasil deu
passos céleres na aprovação de várias das reformas estruturais amplamente
demandas pelos setores empresariais. Nova Lei das Estatais; Teto de Gastos;
Reforma Trabalhista; mini reforma política; Lei da liberdade Econômica, Mudança
no regime de exploração do Pré-sal e Reforma da Previdência.
Em que pese esse caminhar acelerado com reformas que prometiam ser a
solução mágica para os problemas econômicos, o desempenho da economia
brasileira segue decepcionante. Isso porque não adiantam reformas estruturais
descoladas de uma agenda positiva no que tange à política macroeconômica. O
olhar para o futuro é também um pouco desalentador. As projeções do Boletim
Focus para os próprios anos mostram uma economia que não deslancha.
Há um grupo de economistas que tem diagnosticado que as incertezas fiscais são
os principais elementos que jogam contra a retomada sustentável da atividade
econômica. Para eles o alerta é claro: somente com a redução das incertezas
fiscais relacionadas ao elevado montante de dívida bruta poderemos garantir
continuidade da trajetória de recuperação econômica. Segundo Reportagem do
jornal Valor Econômico, o Brasil sairá da pandemia com o desafio de consolidação
fiscal redobrado, tendo como premissa a sinalização de forma inequívoca do
seu compromisso com o equilíbrio fiscal. Para Solange Srour, do Credit Suisse,
em 2021 o consumo das famílias e os investimentos em construção civil devem
liderar a retomada, puxado pela oferta abundante e barata de crédito. O restante
dos investimentos deverá demorar para deslanchar, dependendo de uma agenda
de consolidação das reformas e de aceleração das privatizações e concessões.
Já para Antonio Corrêa de Lacerda, sócio da ACLacerda Consultores Associados,
os investimentos privados, medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)
estavam – no segundo trimestre de 2020 – 32% abaixo do pico em 2014.
Segundo Lacerda “A equipe de Paulo Guedes tem uma expectativa exagerada
no setor privado. O fato é que nenhuma empresa investe sem um claro horizonte
de aumento da demanda e de lucratividade”. A explicação para a performance
do quadro de semi estagnação da economia brasileira, ao contrário da narrativa
do problema fiscal, é o de falta de gastos, e não de excesso. Foi a escolha de
um caminho de austeridade fiscal que levou a economia brasileira para uma
situação de fragilidade, especialmente com a queda do investimento e os níveis
alarmantes de desemprego. Para Lacerda não há no horizonte atual algum
elemento que consiga ser o vetor do crescimento, pelo menos não na escolha de
política econômica levada a cabo pelo governo federal.
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Na esteira dessa análise mais crítica, o Brasil deve deixar, no ano de 2020, de
estar no rol das 10 maiores economias do mundo, sendo ultrapassado pela
Coréia do Sul, o Canadá e a Rússia, e ocupando o 12º lugar. Os motivos para
tal são a redução do Produto Interno Bruto e a desvalorização cambial já que o
tamanho da economia do país, em dólar, vai sofrer uma forte queda. Levando
em consideração a paridade do poder de compra, o Brasil ocupou – até 2016 – a
sétima posição.
O que tem contribuído positivamente para a economia brasileira, atualmente, são
basicamente os alimentos, commodities e corte nos custos dos produtores. Um
levantamento do Valor Data feito a partir das demonstrações contábeis de 318
companhias não financeiras mostrou que o lucro líquido desses empreendimentos
cresceu em 20% no terceiro trimestre de 2020 em comparação anual. O que
motivou esse dado foi um avanço da receita, que teve elevação de 11% e um
aumento menos expressivo nos custos, de 7,6%. Como consequência, o lucro
operacional teve alta de quase 30% no período. As empresas que lideraram esse
resultado são, sobretudo, as ligadas ao mercado doméstico, especialmente o
setor de construção e alimentos, seguido pelas mineradoras e siderúrgicas que
ganharam com o aumento dos preços dos seus produtos, pelo crescimento da
demanda externa, e pela desvalorização do real frente ao dólar.
Do ponto de vista das contas externas, o Brasil registrou o segundo maior
superávit na Balança Comercial brasileira para o mês de outubro desde o início
da série histórica, em 1989, totalizando US$ 5,4 bilhões. Esse resultado perfaz um
crescimento de 136% em relação ao superávit de outubro do ano de 2019. Vários
fatores concorrem para explicar esse movimento. Em primeiro lugar, o superávit
comercial ocorreu, concomitantemente, a queda de 9,1% na corrente de comércio.
O que cresceu foram as exportações em outubro com a liderança exercida pela
indústria extrativa (7,2%), na qual destacou-se o minério de ferro, que apresentou
uma recuperação nos seus preços em outubro de 44%, motivado, principalmente,
pelo aquecimento a demanda asiática. Como já expresso na parte suplementar
desse boletim, a China continua sendo o nosso maior destino de exportações,
com uma elevação de 10,2% da demanda por nossos produtos em outubro de
2020, dentre os quais se destacam a soja, o minério e o Petróleo. Os EUA, por
outro lado, reduziram a compra das nossas mercadorias em 29,6%.
Paradoxalmente, enquanto logramos um resultado inédito nas Transações
Correntes (TC) do Balanço de Pagamento (BP), o Banco Central do Brasil já
torrou, de março até agora, US$ 23,4 bilhões das reservas cambais para deter
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o avanço do dólar. Embora alto, especialistas não consideram a situação
preocupante, já que o nível de reservas está em US$ 356,6 bilhões. A intenção
não é, necessariamente, fazer a cotação cair, mas sim evitar que ela dispare
rapidamente o que poderia desestruturar os negócios. É importante lembrar que
a vende dólar a vista não é o único instrumento que o Banco Central do Brasil
faz uso na política cambial. Operações de linha, como a venda de dólares com
compromisso de recompra futura e leilões de swap também são utilizados pelo
BC. O swap é um tipo de contrato cambial que, ao ser negociado no mercado,
tem um efeito equivalente à venda de dólares no mercado futuro da moeda
americana. Na prática, é uma forma de o BC vender dólares, mas sem ter de
mexer nas reservas internacionais - o seguro do país contra crises.
Para tentar reanimar a economia brasileira, o Secretário Carlos da Costa,
da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério
da Economia pretende zerar o “Custo Brasil” em cinco anos. Na avaliação
dele, medidas para melhorar os fundamentos macroeconômicos e simplificar
processos para as empresas já foram adotadas e lograram redução dos custos
de produção interna. Em um congresso promovido pela Alacero – associação
dos industriais do aço da América Latina - o secretário disse que o caminho deve
ser retomar o processo de reindustrialização no Brasil e fez menção também as
reformas estruturais. Nas palavras dele, o papel das políticas constituídas no bojo
da sua secretaria tem como objetivo “tirar o Estado do cangote do empresário.
Começamos a agenda de produtividade com dois grandes eixos, uma grande
melhoria no nosso ambiente de negócios e um trabalho junto às empresas”.
Nessa toada, o Ministério da Economia lançou recentemente uma Nota Informativa
– Considerações sobre a Política Econômica: objetivos e desafios de 2021. O
documento se pretende uma espécie de “planejamento” das metas e objetivos
para o próximo ano, partindo de um diagnóstico do período recente. Segundo o
documento oficial a força da retomada econômica de 2021 estará calcada em três
variáveis: emprego, crédito e consolidação fiscal.
No que tange ao primeiro, a avaliação da Secretaria de Política Econômica
(SPE) é que diferentemente da crise de 2015/2016, em que parte expressiva
do desemprego veio do setor formal, na crise atual, a maior contribuição ao
desemprego vem do setor informal. Ou seja, o setor informal não está atuando
mais como um “colhão” para o desemprego. Isso, na visão da equipe econômica,
é um sinal positivo, e enseja a maior flexibilidade e facilidade de retomada da
estrutura laboral. É mais fácil o setor informal contratar do que o formal.
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Esse diagnóstico serve de defesa aos pressupostos da reforma trabalhista.
Segundo um trecho do documento, “em relação ao desemprego no setor formal, o
Brasil enquanto sociedade precisa fazer escolhas”. Para a Secretaria, hoje existe
um elevado custo associado à contratação formal, algo como 102% e 191%
são os custos referentes a contratação no setor formal. Ainda segundo trecho
do documento, “pelos motivos acima elencados nos parece correto inferir que o
desemprego irá se reduzir ao longo de 2021, principalmente em decorrência do
aumento do emprego no setor informal da economia em virtude da redução das
medidas de distanciamento social.”
O segundo motor do crescimento será o crédito, que – acompanhado de uma
redução na taxa básica de juros da economia – apresentou redução do seu custo
nesse período. A taxa média de juros para as pessoas físicas passou de 30,24%
ao ano em janeiro de 2020 para 23,50% ao ano em setembro de 2020.
O terceiro e último elemento é a consolidação fiscal. Segundo consta no
documento, há ampla literatura evidenciando que, em cenário de elevação da
relação dívida/PIB, a expansão do gasto público reduz o crescimento econômico.
Além disso, o documento faz coro ao que pensa diversos economistas que estão
permanentemente presentes no noticiário econômico tradicional, de que elevação
de gastos públicos está associados a aumento da taxa básica de juros, o que
gera queda no investimento, aumento do desemprego e aceleração da inflação.
Ainda segundo a equipe econômica, existe ampla literatura evidenciando que,
em cenários de elevada relação dívida/PIB, a expansão do gasto público reduz o
crescimento econômico. Além disso, em cenários de forte stress fiscal o aumento
do gasto público pode estar associado a aumento da taxa de juros, queda nos
investimentos, aumento do desemprego e aumento da inflação. Isto é, a melhor
maneira de alavancar o crescimento econômico é por meio da consolidação fiscal.
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MERCADO DE TRABALHO, DESIGUALDADES E
POLÍTICAS SOCIAIS
Em uma texto no jornal Valor Econômico, o professor Naercio Menezes Filho,
a partir dos dados da PNADc, indicou que 61% das famílias que acessaram o
benefício do Auxílio Emergencial não eram consideradas pobres nem em 2019
nem em 2020. Além disso, 7% das famílias que receberam o auxílio tinham sido
consideradas pobres em 2019, mas já não eram mais no ano de 2020. Para
ele o benefício foi além das necessidades emergenciais, e deveria ter seu foco
redefinido, principalmente atuando na primeira infância.
Nessa mesma toada, uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU)
apontou falhas nos controles do auxílio emergencial. Os dados de abril a julho
de 2020 apontaram que 439.758 beneficiários do auxílio emergencial foram
diagnosticados como inválidos para o recebimento, em desconformidade com
os requisitos. O TCU indicou haver 231 famílias com mais de dois membros
beneficiários do auxílio. A conclusão da auditoria é haver pouca efetividade de
critérios relacionados às famílias assim como deficiências de controle que são
decorrentes da multiplicidade de documentos de identificação utilizados pelas
políticas públicas.
A redução do Auxílio Emergencial, além dos impactos setoriais que debateremos
na última parte desse boletim, também afetou o nível de poupança nacional, que
ficou menor no mês de outubro. A diferença entre os depósitos e saques foi de R$
7 bilhões no período, o menor desde o início da pandemia. No ápice da crise, no
mês de maio, a poupança bateu um recorde, com R$ 37,2 bilhões, maior volume
desde o início da série histórica, iniciada em 1995. O que ajuda a explicar esse
movimento foi o saque do FGTS e o auxílio emergencial, que movimentaram os
depósitos durante a pandemia, uma vez que eles são pagos por meio de contapoupança digitais no sistema bancário. No mês de setembro, no entanto, os
depósitos foram diminuindo e o movimento se intensificou em outubro.
Ainda sobre o Auxílio Emergencial, principal política social do período, a sua
redução para R$ 300 em setembro fez elevar a taxa de pobreza para 19,4%, o
que representa um aumento de 41,1 milhões de pessoas vivendo, outra vez, na
pobreza, pela estimativa feita pelo Ibre/FGV. Após uma queda expressiva no nível
de pobreza, em função do auxílio ter mais que compensado a perda de renda em
várias camadas sociais, a pobreza voltou a apresentar trajetória próxima ao que
era pré-crise. Segundo cálculos do economista Daniel Duque, o total de pessoas
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vivendo abaixo da linha de pobreza era de 38,9 milhões pessoas no mês de
agosto, o que correspondia a 18,4% da população. Ainda para Daniel Duque, a
deterioração não foi tão forte quanto a estimada porque muitos declararam na
pesquisa de setembro o valor do auxílio emergencial referente a agosto, ainda no
valor de R$ 600 ou R$ 1,2 mil. O fim do auxílio emergencial deve acelerar a volta
da pobreza em níveis ainda maiores do que o pré-crise, uma vez que o mercado
de trabalho está bem mais deteriorado do que antes. Tudo isso impacta muito
negativamente nosso histórico quadro de desigualdade. Segundo Fernando
Henrique Cardoso, “Para falar português claro, o nível de desigualdade que temos
chegou a um ponto que poderá prejudicar o desenvolvimento do capitalismo. Não
existe país capitalista com tanta desigualdade como temos aqui.”
A possível segunda onda da COVI-19 preocupa pelo potencial que ela tem de
agravar ainda mais esse quadro. Frente a isso, o Ministro da Economia, Paulo
Guedes, sinalizou que se houver uma nova onda o Auxílio Emergencial pode voltar.
Segundo Guedes foram digitalizados os dados de 64 milhões de brasileiros, o
que faz com que o governo saiba melhor quem são, onde estão e o que precisam
essas pessoas para sobreviver.
Do ponto de vista do mercado de trabalho, a pandemia da COVID-19 acentuou as
condições precárias para os trabalhadores acima de 50 anos de idade. Pelos dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), as admissões
de pessoas com 50 anos ou mais ficaram em torno de 20% menores do que foi a
média de admissões para essa faixa etária entre 2012 e 2019. Já as demissões
tiveram comportamento contrário, acirrando a piora da inserção laboral desse
contingente social. Os desligamentos dos mais velhos estão bastante superiores
à média nacional.
O Ministro da Economia, Paulo Guedes, está sinalizando uma piora no padrão
já baixo de geração de emprego após o período mais crítico da pandemia.
Guedes, embora preveja uma desaceleração no emprego, afirmou que – ainda
sim – o saldo final de desempregados será mais brando do que o da última crise,
que abarcou a economia brasileira entre os anos de 2015 e 2016. Em número
absolutos, o governo prevê uma perda aproximada de 300 mil vagas formais no
final de 2020, o que é bastante otimista para a realidade atual de precarização
célere do mercado de trabalho. O quadro mais realista é o de que a economia
brasileira levará um ano para retomar o nível de emprego do pré-pandemia,
período no qual a taxa de desemprego já estava demasiadamente elevada. Essa
também é a avaliação de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do
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Brasil, que sinalizou que o mercado de trabalho não terá uma recuperação tão
rápida quanto a da economia de forma geral.
Ainda do ponto de vista do emprego formal, segundo o CAGED, em que pese
os bares e restaurantes terem reaberto na maior parte do país, foram criadas
apenas 900 vagas formais de garçom até o mês de outubro, ante 46 mil que
foram eliminadas desde o início da pandemia. Não só os empregados de baixa
qualificação e menores salários, mas também carreiras consolidadas como de
arquitetos e engenheiros também sofrem com a queda da demanda. Nesses dois
setores foram eliminados – no auge da crise – 3.300 vagas, o que é mais do que
o triplo das vagas criadas, que até agora soma 900 no total..
Um estudo da Cepal com a OIT alertou que o mercado de trabalho na América
Latina e Caribe terá uma lenta recuperação. Os dois órgãos da ONU enfatizam
que, frente a esse cenário, para sair dessa crise serão imprescindíveis políticas
macroeconômicas ativas, conjuntamente com políticas setoriais que promovam o
emprego.
O mercado de trabalho recuperou apenas entre 10,3% e 11,3% das vagas perdidas
desde o início da pandemia. Em que pese a retomada da economia no terceiro
trimestre, a recuperação não logrou a criação generalizada de empregos, é o que
aponta um estudo do IPEA. Não houve crescimento das vagas de trabalho. No
entanto, houve elevação do número de horas trabalhadas por quem se manteve
na atividade laboral. Ou seja, menos pessoas estão trabalhando mais e está
faltando trabalho para milhões.
Em função da elevação da inflação de outubro pra cá, o salário mínimo – que segue
o reajuste da inflação medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) – deverá chegar aos R$ 1.087, com uma diferença de R$ 20,75 em relação
a proposta apresentada em agosto e deverá elevar as despesas da União em R$
7,4 bilhões para o exercício de 2021, mas essa definição ainda aguarda a votação
do Orçamento no Congresso Nacional.
Uma pesquisa intitulada “Local de trabalho inteligente - Moldando experiências
de empregados para um mundo transformado”, indicou que 60% das empresas
no mundo não deram suporte aos trabalhadores no período de atividade home
office. A grande maioria dos empresários brasileiros que participaram da pesquisa
sinalizaram que os trabalhadores, durante a pandemia, tiveram que utilizar seus
próprios equipamentos e desenvolveram o uso de ferramentas e aplicativos de
conectividade sem suporte da empresa. Nessa toada, o Ministro do Tribunal
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Superior do Trabalho (TST) Alexandre Agra Belmonte disse que “O trabalho
remoto, o home office, foi colocado à prova. É como se fosse um teste durante
a pandemia [da Covid-19]”(...) “Não é justo que isso [custos do home office
pelo trabalhador] seja posto nesse tipo de ajuste [acordo individual], porque o
trabalhador fica totalmente à mercê do empregador”.
A pandemia, dessa forma, acelerou uma tendência a utilização de formas mais
precarizadas de controle do trabalho, que já vinham sendo experienciadas,
porém, em ritmo mais lentos. Parte do setor patronal, no mundo todo, tenta
disputar a narrativa de que essa é a modalidade de futuro e que esse tipo de
relação representaria maior flexibilidade e ganhos aos trabalhadores. Segundo
reportagem no Jornal Folha de S.Paulo, o home office tende a eliminar fronteiras
e deverá ser a nova estratégia de crescimento das economias. Na análise otimista
motivada pelas pressões patronais, o jornal afirmar que isso, no longo prazo,
poderá levar a um reequilíbrio da distribuição da renda regional, separando o
fosso entre países pobres e ricos.
Do ponto de vista das desigualdades de gênero, as mulheres são o contingente
populacional que mais concentrou perdas de empregos formais durante a
pandemia. Ainda que sejam minoria historicamente no mercado formal de
trabalho, as mulheres concentraram quase dois terços, 65,6%, da destruição
das vagas líquidas (descontadas as admissões) de vagas celetistas durante a
pandemia. Entre março e setembro, o saldo negativo de admitidos e demitidos
foi de 897,2 mil vagas, das quais, 688,5 mil eram de mulheres. Para piorar, as
mulheres – além de estarem saindo mais do mercado formal – são o grupo que
tem mais dificuldade também para retornar. A partir de julho, o mercado como
um todo começou a reagir e, em três meses, foram criadas 697,3 mil vagas, mas
77% foram para homens.
A explicação para isso é que as mulheres ocupam majoritariamente, por força
da divisão sexual do trabalho, os empregos mais vulneráveis ao distanciamento
social, tais como os setores de alojamento e alimentação, trabalho doméstico e
outros serviços.
Os jovens também foram deveras impactados pela pandemia e pela ausência
mais de políticas mais efetivas de manutenção do emprego e da renda. O Boletim
Mercado de Trabalho – Conjuntura e Análise, elaborado pelo IPEA em parceria
com a OIT, fornece um retrato da situação. Segundo o boletim, “A pandemia causa
um triplo choque na população jovem. Ela mostrou que tem o potencial de destruir
o emprego e de afetar negativamente a educação e a capacitação profissional e
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de colocar grandes obstáculos no caminho de quem procura entrar no mercado
de trabalho ou mudar de emprego”. Um em cada seis jovens deixou de trabalhar
desde o início da pandemia. Os dados mostram ainda que, nesse período de
crise, tanto os jovens que perderam a ocupação como os desempregados estão
deixando a força de trabalho.
Segundo dados da PNAD do trimestre entre abril e junho, o descolamento da
taxa de desemprego entre a média nacional e os jovens de 18 a 24 anos bateu
recorde, atingindo 29,7% contra 13,3% para a média agregada da população
em idade ativa. Metade dos potenciais trabalhadores de 18 a 24 anos estavam
ocupados no início de 2020. No entanto, entre abril e junho esse indicador já tinha
recuado para 42,2%.
As desigualdades brasileiras são fortemente potencializadas pelo marcador
racial. Durante a pandemia, a desigualdade racial no mercado de trabalho bateu
um recorde! A diferença entre a taxa de desemprego entre pretos e pardos e o
restante da população alcançou 5,45 pontos percentual, o que se configura como
o maior patamar desde o início da série histórica em 2012. A explicação é que
grande parte das pessoas negras estão no mercado informal e nos serviços, setor
que foi mais fortemente afetado pela natureza da crise atual e pelas medidas de
isolamento social. Atualmente, nesse período de pandemia, 1 em cada 5 negros
no Brasil estava sem trabalho no trimestre encerrado em setembro —uma alta de
41% na comparação com dezembro, último trimestre sem pandemia. A análise
aprofundada dos dados mostra um cenário de desigualdade racial cada vez
maior. Pretos e pardos são, respectivamente, 12,6% e 50,5% dos desocupados,
apesar de representarem 9,1% e 45,5% dos brasileiros.
Essa situação corrobora para um reforço das desigualdades seculares brasileiras,
das quais o mercado de trabalho é um dos principais componentes. Apenas 4,7%
dos filhos dos pais sem instrução terminaram o ensino superior no Brasil. Dessa
forma, prova-se que o grau de escolaridade dos pais influencia muito as chances
de mobilidade social intrageracional. Segundo a pesquisa indicada, do Instituto
de Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), em um grupo de 100 pessoas
com familiares sem nenhuma instrução, 70 chegam, no máximo, até o fim do
ensino fundamental e apenas 4 concluem o ensino superior. A falta de mobilidade,
segundo Paulo Tafner, fundador e diretor do Instituto, é um dos principais fatores
de perpetuação da pobreza, o que explica porque mesmo em períodos de
crescimento econômico as condições de desigualdade mantêm-se.
Dados da OCDE, que foram compilados por essa mesma entidade, demonstram
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que no Brasil, em média, são necessárias 9 gerações para que alguém nascido em
uma família que seja de baixa renda alcance o rendimento médio da sociedade.
Isso é o dobro dos países membros da OCDE, onde são necessários aguardar 4
anos e meio.
Do ponto de vista do marcado de trabalho de forma agregada, se em um primeiro
momento os trabalhadores informais foram os mais atingidos, dessa vez chama
atenção o aumento do contingente de desempregados egressos do setor formal.
Segundo dados da PNAD de agosto – o último que foi divulgado – o número
de trabalhadores com carteira de trabalho chegou ao menor patamar da série
histórica. De junho a agosto - em comparação com o trimestre móvel anterior –
houve uma retração de 2 milhões de vagas. Na comparação com igual período do
ano passado, a queda é o dobro: 4 milhões.
Por fim, o último diagnóstico da situação atual do mercado de trabalho é que
a pandemia fez o nível de participação de pessoas em idade ativa no mercado
de trabalho ser o menor em 30 anos. Menos da metade das pessoas em idade
ativa está trabalhando, o que escancara uma situação limite e impõem barreiras
à própria retomada do crescimento econômico já que estamos subocupando o
principal fator de produção na sociedade capitalista que é a força de trabalho.
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POLÍTICA MONETÁRIA: JUROS E INFLAÇÃO
Os juros futuros tiveram forte alta com a desconfiança dos agentes com relação
à situação das contas públicas brasileira. A taxa de DI para janeiro de 2022 subiu
de 3,29% no ajuste anterior para 3,37% e a do DI para janeiro de 2023 avançou
de 4,98 para 5,1%. Assim, na sexta-feira dia 20 de novembro, a curva de juros
teve um dia de recomposição do prêmio de risco sobre toda a sua estrutura.
Não somente com relação ao risco fiscal, mas também em relação ao aumento
da inflação em 2020, que foi compreendida como mais um dos elementos que
impactou a curva a inclinação nos juros de longo prazo.
Segundo o jornal Valor Econômico, a fala de Paulo Guedes sobre o fato de que “a
dívida tem que cair e a maneira de fazer isso é vender ativos, privatizar, desalavancar
bancos públicos, reduzir déficit interno e até vender um pouco de reservas”, foi
digerida pelos agentes financeiros com preocupação, o que corroborou o movimento
de inclinação dos juros. Segundo uma fonte anônima do jornal, “a fala do Guedes
ontem atrai as atenções justamente por indicar vender reservas, que foi uma das
coisas que nos seguraram até agora, em um momento como o atual, com a pauta
paralisada em Brasília. Temos vários problemas que precisam ser resolvidos e essa
solução apresentada é trivial. Precisamos que a agenda ande de verdade porque a
venda de reservas não resolve os nossos problemas”.
Ainda no tema dos juros, a ata da última reunião do Copom sinaliza que o BC
pode voltar a subir a taxa de juros da economia, ainda que se mantenha a âncora
fiscal do Teto dos Gastos. Segundo consta na ata, manobras fiscais para elevar
o gasto – ainda que formalmente não mexam no teto – seriam já suficientes para
o BC rever o compromisso de não alterar a Selic. O principal critério para essa
tomada de decisão é o avanço na percepção de risco fiscal. “O comitê refletiu
que alterações de política fiscal que afetem a trajetória da dívida pública ou
comprometam a âncora fiscal motivariam uma reavaliação [do compromisso não
subir juros], mesmo que o teto dos gastos ainda esteja nominalmente mantido”.
Ou seja, o BC está sinalizando que se o governo não seguir o comportamento
esperado pelo mercado no que tange ao controle da trajetória da dívida, o Banco
Central poderá retirar o “forward guidance”.
Vozes destoantes, como por exemplo a do economista André Lara Resende,
discordam do peso excessivo que tem sido dado ao equilíbrio fiscal de curto
prazo. Em entrevista recente ao Jornal O Estado de S. Paulo, Lara Resende
chegou a dizer que “Investimento público é mais importante que juro baixo tanto
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na recessão como no longo prazo”. Para ele, é necessário a superação do que
ele denomina de arcabouço analítico que impõem o equilíbrio fiscal como o único
objetivo da política econômica. Assim, dando recheio à frase, Lara Resende
avalia que os investimentos públicos têm muito mais potencial de reequilibrar
as contas públicas no longo prazo, uma vez que estimulam o desenvolvimento
e a recuperação econômica pelo dinamismo das receitas. Para o economista,
seria necessário a criação de um órgão que fosse protegido de pressões políticas
ilegítimas e que tivesse como prerrogativa a definição dos investimentos públicos,
comparando que isso é mais importante do que o debate sobre a independência
ou não do banco central.
Ainda em uma perspectiva crítica, o economista Rodrigo Toneto, em texto
divulgado no portal Made/USP, problematiza a acepção corriqueira de que a
desvalorização cambial brasileira está relacionada ao risco fiscal. A justificativa
de que o real foi a moeda que mais se desvalorizou em 2020 frente ao dólar, viaa-vis a caracterização de que o Brasil tem a maior dívida pública entre os países
emergentes é contestada por Toneto, que demonstra que a volatilidade cambial –
antes de ser uma particularidade desse período de crise fiscal – é uma constante
na trajetória da moeda brasileira.
Dentre uma cesta de moedas utilizada pelos principais países emergentes do
mundo, entre 2001 e 2019 o real foi a moeda que mais oscilou dentro de um
mesmo ano. Ao longo desse período, segundo Toneto, a moeda brasileira oscilou
61,6% a mais do que o conjunto de país de referência. A defesa teórica para
o diagnóstico desse dado repousa em uma análise heterodoxa que credita a
definição do movimento do câmbio mais a aspectos ligados aos movimentos
dos capitais do centro para a periferia, relacionando majoritariamente a aspectos
exógenos aos países afetados.
Por fim, Rodrigo Toneto advoga que a tese da desvalorização cambial não pode
sustentar a defesa do teto de gastos como única âncora fiscal. Isso porque o período
de maior desvalorização do real frente ao dólar em 2020, ocorreu justamente do
início até o fim de maio, quando a moeda brasileira se desvalorizou em 34%
frente à moeda norte-americana. “Ou seja, o período em que supostamente se
atestava a maior saúde fiscal do Brasil, incluindo os primeiros meses do ano em
que se defendia a retomada do crescimento econômico, foram justamente os
meses com a maior desvalorização do real e maior disparidade de nossa moeda
em relação aos resto do mundo em desenvolvimento. De outro lado, nos meses
em que se consolidou o aumento do gasto público e nos quais se intensificou o
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debate sobre a viabilidade do teto de gastos, foram marcados por uma queda
substancialmente mais tímida da moeda brasileira.”
Caminhando para o tema inflação, para Bruno Serra Fernandes, diretor do Banco
Central, não está claro que uma segunda onda da Covid-19 vá ser deflacionária
como foi a primeira. Em primeiro lugar porque a segunda onda na Europa está
repercutindo no mercado financeiro de forma distinta da primeira, quando a
marca foi a promoção de queda nos preços dos ativos. No entanto, Serra refutou
a menção feita por Paulo Guedes de que haveria risco de hiperinflação, além de
refutar também a percepção de que viveríamos sum risco de dominância fiscal.
O IGP-M teve uma nova elevação, para 3,05% na 2ª prévia de novembro e
acumula um total de 24,25% no ano. Esse resultado foi puxado pelos preços no
atacado, que tiveram aumento de 3,98%, influenciados – essencialmente – pelas
commodities. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) um dos índices
que vão compor o IGP-M no agregado, teve uma elevação de 1,38% no segundo
decêndio de novembro, frente a 1,50% que havia sido evidenciado em outubro. De
forma geral, os três grupos que compõem o INCC tiveram as seguintes variações
– na passagem do segundo decêndio de outubro para o segundo decêndio de
novembro: Materiais e Equipamentos (de 3,69% para 3,10%); Serviços (0,39%
para 0,69%) e Mão de Obra (0,13% para 0,23%).
Além do potencial de impacto desse índice em função do reajuste dos aluguéis,
a disparada do IGP-M está contribuindo para um custo maior da dívida pública.
Do mês de janeiro a setembro de 2020, o gasto feito com os encargos – juros e
correções pela inflação – na parcela do endividamento bruto atrelado ao IGP-M
dobrou em relação a igual período do ano passado. O governo não emite mais
a NTN-C (título em mercado atrelado ao IGP-M) desde o ano de 2006. No
entanto, há ainda algumas emissões diretas, atreladas a esse índice no âmbito
do Fies. Embora elevado, felizmente os papéis ligados ao IGP-M na dívida interna
representam apenas 1,7% do estoque da dívida.
Esse quadro tem acendido a luz vermelha entre os economistas. O Banco Central
ouviu especialistas que sinalizaram preocupação com os rumos da inflação. O
tema foi o mais comentado durante o encontro trimestral que é organizado pela
Autoridade Monetária. Ainda que maioria dos participantes concorde que a pressão
inflacionária é temporária, o grupo demonstrou receio com o comportamento da
inflação, sobretudo para 2021. Entre os motivos apontados estão as pressões
que devem persistir como consequência de um retorno da atividade com gargalos
de oferta.
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O Ipea divulgou em seu site um indicador que avalia que a inflação das camadas
das classes mais baixas foi o dobro da observada pelas mais altas no acumulado
de 12 meses. Para as famílias de mais baixa renda – nas quais o rendimento
famílias mensal é menor que R$ 1.650 – a inflação somou o total de 0,98 no mês
de outubro. Já para as famílias de renda mais elevada – nas quais o rendimento
domiciliar é superior a R$ 16.509,66) a variação da inflação ficou bem mais baixa,
em 0,29%
Por fim, o mês de novembro foi marcado pela aprovação, no Senado Federal,
do Projeto de Lei que estipula a autonomia formal do Banco Central, conforme já
debatemos no Boletim de Outubro. Guedes ressaltou que a autonomia do BC é
uma demonstração de que as instituições brasileiras estão se aperfeiçoando com
a despolitização e a blindagem da política, e avalia que o Brasil dará “um salto
enorme do ponto de vista do avanço institucional”.
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POLÍTICA FISCAL
O Senado Federal aprovou o texto que altera a lei do Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto (Pronampe). Já se
estima que o Pronampe tenha destinada quase R$ 28 bilhões a micro e pequenas
empresas por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO). O programa foi
criado no mês de maio de 2020, como uma tentativa de amenizar as perdas
dos empresários durante a pandemia. Essa é mais uma tentativa de estimular as
pequenas empresas, que padecem em uma situação bastante crítica. O programa
está entrando na sua terceira parte, que prevê, ao mesmo tempo que uma maior
disponibilidade de crédito, também uma elevação no juros do empréstimo, que
passará dos atuais 1,25% mais a SELIC (2%), para 6% adicionado a Taxa Básica
de Juros da economia.
Governo Federal ajustou a sua projeção para o resultado primário de 2020. De
uma estimativa de déficit de R$861,002 estimado em setembro, para R$ 844,547
bilhões. A nova estimativa decorreu de uma projeção de elevação das receitas
primárias, que agora somam R$ 1,463 trilhões. Os dados constam no Relatório
Bimestral de Avaliação das Receitas e Despesas. Segundo Cesar Mattos, exsecretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da
Economia, a atuação do governo na crise foi excessiva. “A resposta da política
fiscal brasileira à crise do covid-19, apesar de estar na direção correta, acabou
sendo bem mais forte que a de grande parte dos outros países emergentes, o
que foi excessivo dada a já delicada situação fiscal do país antes da crise da
covid-19”. Além disso, para o Tribunal de Contas da União (TCU), os subsídios
fiscais aos produtos da cesta básica dados pelo governo federal não cumpriram
o fim social a que se propuseram. O TCU sugeriu que ao invés de isentar esses
produtos, o governo deveria reverter o dinheiro para programas de transferência
de renda. O custo estimado em 2019 desses subsídios foi de R$ 32,3 bilhões,
superior ao gasto no mesmo período para o Bolsa Família (R$ 30,1 bilhões).
A novidade positiva é que o Brasil ganhou um fôlego de dois anos, na estimativa
da Instituição Fiscal Independente (IFI), para que a dívida atinja os 100% do PIB.
A previsão em junho era que esse patamar seria alcançado já em 2022. Ainda
que essa nova projeção represente um fôlego, a trajetória de déficits primários
seguirá até 2030, na avaliação da IFI. Assim, serão 17 anos consecutivos de
rombo fiscal. Na avaliação de Alvaro Mollica, do Citi, a evolução da dívida é mais
importante que o teto de gastos. A manutenção da atual regra fiscal é um detalhe
menos importante do que a sinalização para a evolução da dívida pública. Para
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Mollica é a evolução da dívida que sinaliza mais aos investidores, e não o teto.
Na esteira da mesma análise que relega menos relevância ao teto de gastos
para a retomada do equilíbrio, um artigo na revista The Economist apregoa que
a análise dos déficits orçamentários deveria depender menos dos estoques de
dívida e mais da taxa de desemprego. Políticas de redução do desemprego são
essenciais para suprir uma demanda social, que está no bojo dos direitos, e
também ensejar a possibilidade de reequilibrar as contas públicas na chave da
elevação da arrecadação, ao invés da insistência no corte de gastos.
A questão que preocupa no endividamento atual é que o Brasil terá que
refinanciar um quarto da sua dívida, de R$ 4,5 trilhões, nos próximos 12 meses,
com expectativa de piora em seu perfil, com ainda mais encurtamento. Em 2021,
os vencimentos a cada trimestre alcançarão cerca de R$ 300 bilhões. Desde o
início do governo Bolsonaro o prazo médio para os títulos emitidos pelo Tesouro
Nacional caiu pela metade, de 5 anos para 2,1. Os vencimentos em 12 meses,
por outro lado, dobraram, de cerca de R$ 600 bilhões para quase R$ 1,2 trilhão.
Ainda que o custo médio do endividamento esteja extremamente baixo para os
padrões brasileiros, em 2%, o custo médio da emissão dos títulos novos, no
mês de setembro, foi de 4,64% ao ano, refletindo o movimento já explicitado de
elevação no prêmio de risco. Para evita pagar juros mais elevados em papéis de
prazo longo – que estão em 8% no prazo de 10 anos – o Tesouro Nacional vem
diminuindo o “colchão de liquidez” que ele usa para resgatar sua dívida.
O debate sobre como financiar o déficit público e reduzir o elevado endividamento
público segue sendo objeto de polêmica entre economias. Dessa vez Raul Velloso
foi ouvido em live do Valor Econômico e defendeu a emissão de moeda como
forma de fazer frente à elevação dos custos motivados pela pandemia. Na visão do
economista, não há porque seguir financiando o Estado com a emissão de títulos
públicos. Nas palavras de Velloso, “a emissão de moeda é uma dívida que não paga
juros e pode se dar sem impacto inflacionário”. O teto de gastos, para ele, também
é um limitador ao próprio crescimento das receitas, na visão dele “é preciso investir
um pouco mais, pelo menos. E só o setor público poderá liderar esse processo”.
Outro tema no campo fiscal que tem preocupado é a paralisia nos trabalhos da
votação do Orçamento do 2021. Segundo o vice presidente Hamilton Mourão,
a não votação do Orçamento em 2021 pode afetar o rating do Brasil. Mourão,
em uma live do Banco Itaú, sinalizou que não existem planos do governo no
sentido de prorrogar a situação de emergência, principalmente em referência ao
prosseguimento do auxílio emergencial.
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Na mesma toada, a Fitch cita risco fiscal no Brasil e mantém o rating do país.
Segundo apontou a agência, os crescentes vencimentos da dívida pública
interna de curto prazo, em meio a um excessivo estoque de dívida pública,
deixam o brasil em uma situação que eles avaliam ser de vulnerabilidade
a choques. Dessa forma, a Fitch Rating manteve o rating em “BB-“, com
expectativa negativa.
No que tange a situação dos estados da federação, há uma demanda
para excluir itens como saúde e educação do teto de gastos até 2023. Os
Estados que furaram o teto de gastos em 2019 e 2019 demandam o que
os governadores denominaram de perdão do governo Federal para esse
descumprimento. Além disso, a reivindicação ao Congresso Nacional é que
a regra só comece a ser vigente em 2021 e que até 2023 pelo menos saúde
e educação fiquem de fora. O teto de gastos específicos para os Estados,
que foi levado adiante no processo de renegociação das suas dívidas com a
União, tem validade de dois anos e limita o avanço das despesas correntes à
variação da inflação. No entanto, gastos como saúde e educação tiveram uma
regra própria, submetidos à variação da arrecadação. Dessa forma, caso a
receita se eleve em um percentual superior à inflação, é preciso cortar outras
despesas para abrir espaço no teto para o avanço de gastos em saúde e
educação. Entre 2018 e 2019, a regra para os estados foi descumprida por 11
unidades da federação.
Outro tema do mês de novembro foi o veto do Presidente Jair Bolsonaro à
continuidade da desoneração prevista para a Folha de Pagamento para o ano
de 2021. O líder da Rede no Senado, Randolfe Rodrigues, no entanto, afirmou
que essa atitude é irresponsável, uma vez que manter as desonerações “salvará
empresas e, principalmente, milhares de empregos no Brasil”. Atualmente, a
medida beneficia companhias de call center, o ramo da informática, empresas de
comunicação, companhias de transporte rodoviário e empresas de construção
civil. Os empresários desses setores que reúnem cerca de 6 milhões de
empregos diretos sinalizaram que não suportarão esse aumento nos custos,
e avaliam que 1 milhão de pessoas poderão perder seus empregos pelo veto
do Presidente. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, tem recorrentemente
sinalizado a vontade de aprovação de uma medida tributária que ampliaria a
desoneração da folha para alguns setores em troca de um novo imposto que
viria na substituição de parte dos encargos trabalhistas. No entanto, até agora
esse projeto não foi formalmente apresentado.
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A desoneração está presente na Proposta Orçamentária para 2021, e prevê que
um gasto de R$ 3,7 bilhões. Isso ocorre porque a medida gera efeitos nos gastos
do governo, já que o Estado cobre a parte patronal desonerada para os encargos
previdenciários. Sem o corte proporcional de despesas, o governo estouraria o teto
de gastos. Com isso, haveria descumprimento da regra prevista na Constituição,
que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior.
Por fim, o diagnóstico fiscal do Fundo Monetário Internacional (FMI) aborreceu
recentemente a equipe econômica. Para o Ministério da Economia, a leitura do
Fundo é equivocada, além de não contribuir com o país no que tange ao que
denominaram de “volta à normalidade”. “O FMI não se atentou para situação
específica do Brasil, onde o conjunto de instrumentos usados para combater os
efeitos econômicos da pandemia foi mais elevado e resultou em gastos maiores
do que em outros países”, disse ao jornal O Estado de S. Paulo o secretário
de Política Econômica, Adolfo Sachsida. Relembrando o que já foi discutido no
Boletim passado, a defesa do FMI é de que países – sobretudo os que têm dívida
na própria moeda – devem seguir com os estímulos fiscais. “Um apoio maior que
atualmente projetado é desejável no próximo ano em algumas economias (por
exemplo no Brasil, México, Reino Unido, Estados Unidos) em vista das grandes
quedas no nível de emprego nessas economias e grandes contrações fiscais
projetadas”, diz o documento.
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SETORES:
AGROPECUÁRIA:
O IPEA projetou um crescimento do PIB agro em 1,5% para 2020. O setor será
o único a ter crescimento para o ano marcado pela pandemia. As exportações
do agronegócio tiveram uma alta de 6% no acumulado do ano. O setor, não
entanto, também tem suas especificidades e heterogeneidades. Enquanto o
Valor Adicionado da lavoura está sob a expectativa de crescimento de 3,8%, a
pecuária deve perfazer os -2,0%. A alta projetada para os preços dos alimentos
também é significativa e paradoxal: enquanto contribuiu para a melhoria do setor,
impacta profundamente os trabalhadores. A alta do preços dos alimentos fechou
em 16,2%. Com isso o grupo dos alimentos e bebidas deve ser responsável por
60% da variação do IPCA no ano.
A elevação substancial do lucro do produtor agrícola o levou a investir no próprio
negócio, o que dinamizou o mercado local, principalmente no estado do Paraná.
Renovação da frota de tratores e outros equipamentos e compra de insumos foram
os principais investimentos dos produtores. Além das compras, os agricultores
estão mais capitalizados e a inadimplência nas compras de insumos chegou à
mínima história, algo em torno de 1,5% e 2%. Um levantamento da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) demonstrou que os agricultores lograram
ampliar sua margem de lucro em todos os grãos. A margem bruta de lucro na
soja, por exemplo, produzida na região de cascavel no Paraná aumentou 207%
em relação a 2019. A maior parte dos produtos analisados apresentou aumento
de preços, entre eles cacau (9,5%), café arábica (14,2%), feijão (17,2%), milho
(17,6%), soja (26,4%), trigo (21,0%), maçã (20,6%), carne bovina (17,7%), carne
suína (12,8%), ovos (8,3%) e arroz (22,3%), segundo o Ministério da Agricultura.
O VBP projetado para 2021 é de R$ 949,22 bilhões, 11,9% acima do observado
neste ano (R$ 848,6 bilhões).
As vendas de grãos nesse ano de 2020 devem render R$ 347,2 bilhões ao setor
agrícola, o que representa o maior crescimento desde 2003, quando a alta em
relação ao ano anterior foi de 50%. Alguns elementos contribuem para explicar
essa situação particularmente favorável no setor agrícola brasileiro. Em primeiro
lugar, a safra bateu recorde de mais de 250 milhões de toneladas. O motivo foi a
forte demanda externa puxada pelo nosso principal parceiro comercial, a China.
Os preços internacionais demasiadamente elevados somados à safra recorde e
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ao acrescimento de uma desvalorização cambial de mais de 30% são os motivos
principais. Ainda sobre os preços elevados, a cotação da saca da soja, que hoje
está em R$ 179, é o dobro em relação ao ano de 2019. Como a cotação dessas
commodities é definida no mercado internacional e referenciada em dólar, a
desvalorização cambial aumenta o preço do produto em reais.
A diferença de preços entre os grãos pode acelerar ainda mais o avanço da
plantação de soja em detrimento de outras culturas, segundo aponta a consultoria
Pecege. O principal avanço deve ser sobre a área destinada à cana, que foi
muito afetada pela pandemia em função, principalmente, da queda no consumo
de etanol. Os preços pagos para os produtores de cana, segundo o valor pago
pelos Açucares Totais Recuperáveis (ATR) está, em média, R$ 0,6877 o quilo,
enquanto a saca da soja está R$ 163,54. A expansão da soja em áreas canavieiras
tradicionais é um fenômeno que já vem ocorrendo há algum tempo, mas os preços
recordes da soja devem fazer esse avanço acelerar ainda mais.
Todo esse cenário favorável, que foi importante para o crescimentos nos anos
2000 e agora mais ainda, levou os estados produtores de soja a acumularem
um crescimento acima da média nacional. Parte da região produtora, conhecida
como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) registraram elevadas taxas
médias de crescimento anual do PIB (produto interno bruto) de, respectivamente,
5,1%, 4,9%, 4,2% e 3,8% no período entre 200 e 2018. A média nacional, para o
mesmo período, foi de 2,2%.
Outro produto em alta no mercado é o arroz, que passou de R$ 40 a saca para R$
80 no ano de 2020. Os produtores, para aproveitar esse momento, anteciparam
o plantio. Pelo menos 95% da área em torno de 970 mil hectares que será
destinada a cultura do arroz no principal estado produtor, o Rio Grande do Sul, já
esta semana. Tradicionalmente o plantio estaria em 80% neste período do ano.
Em função da elevação do preço, há uma pressão para a exportação da maior
parte desse arroz. A fim de conter o desabastecimento interno e elevar ainda
mais o preço aos consumidores, o Governo Federal reduziu a TEC (Tarifa Externa
Comum) para estimular as compras de fora dos países do Mercosul, onde a taxa já
é reduzida. No entanto, as compras de outros países não ocorreram. No bimestre
setembro-outubro, 93% do total importado veio exatamente do Mercosul.
Ainda sobre o agronegócio, as exportações totais do setor em outubro
contabilizaram US$ 8,18 bilhões, o que significou recuo de 6,2% em relação ao
mesmo mês do ano passado (US$ 8,72 bilhões). A queda das exportações ocorreu
em função da redução de 3,6% no índice de quantum das exportações e de 2,8%
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no de preço, segundo o Ministério da Agricultura. A queda das exportações de soja
em grão (- US$ 913 milhões) foi em parte compensada pelo destaque positivo nas
exportações recorde de açúcar (US$ 658 milhões).
Todo esse estímulo à exportação levou ao abastecimento do mercado doméstico
e à necessidade de o Brasil, paradoxalmente, importar soja, ainda que tenha
tido uma safra recorde. Essa necessidade de importação reflete a queda nos
estoques internos. Ocorre em um momento de preços elevados do grão, que está
mais caro do que nos meses em que o país vendeu sua produção ao exterior. Os
EUA foram o principal local de importação brasileira do produto, e reflete uma
piora ainda maior do déficit comercial com o país.

INDÚSTRIA:
A primeira notícia que envolve o setor industrial é que o boom do agronegócio pode
estar camuflando grande queda na circulação de contêineres no porto de Santos,
uma vez que enquanto os sólidos a granel batem recordes de exportação, como
vimos acima, a queda da atividade industrial afeta as importações, principalmente
do setor automotivo. A Folha de S.Paulo ouviu especialistas que avaliam que
a retração na circulação de contêineres é um dos impactos econômicos da
pandemia, que reduziu o nível de atividades industriais, o consumo das famílias e,
dessa forma, a importação. Na comparação entre janeiro e agosto de 2020 com o
ano anterior, a queda na movimentação dos contêineres foi de 7,05%. Para Helio
Halite, professor da Universidade Santa Cecília de Santos, isso é preocupante,
já que “a conteneirização funciona como um termômetro daquilo que agrega
mais valor. A cadeia produtiva do contêiner dá mais oportunidades e gera mais
empregos, produzir outro tipo de crescimento. Temos que ficar preocupados com
essa queda”.
A Fiesp constatou que, no acordo comercial de livre-comércio selado com o
Mercosul-União Européia, o setor privado brasileiro reivindicou muitas políticas
de redução tarifárias e pouco se avançou em instrumentos de defesa comercial,
tais como medidas antidumping, antissubsídios entre outras. Assim, a nova
reivindicação do setor empresarial industrial é por reforço nas medidas de defesa
comercial não só nesse, mas em todos os demais acordos. A entidade constatou
que ficou de fora a exclusão recíproca na aplicação de salvaguardas globais,
além de não ter ficado acertada a consulta prévia entre os dois blocos no que
tange à manutenção de investigações contra práticas anticoncorrenciais. Para
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a Fiesp, um ponto desejável é a proibição expressa da possibilidade aplicação
simultânea de mecanismos gerenciais para frear a entrada de um novo produto
– salvaguarda global e preferenciais, por exemplo – para se preservar o uso
sempre proporcional dessa medida. O documento feito pela entidade propõe
que o governo atualize a legislação de defesa comercial; reformule o Sistema de
Consultas sobre Tarifas, Regras de Origem e Serviços de Acordos Comerciais
Brasileiros (Capta); aprimore capítulos de defesa comercial em matéria de
transparência e participação das partes interessadas; faça o aperfeiçoamento de
disciplinas sobre transparência de subsídios concedidos pelas partes envolvidas
em novos acordos; faça o aprimoramento do capitulo de salvaguardas bilaterais.
Já a CNI alertou para o fato de que os estoques na indústria seguem deveras baixo.
Para a entidade, o índice de evolução do nível de estoques ficou em 45,5 pontos
no mês de outubro, o que é apenas um pouco superior ao mês de setembro, e
segue abaixo dos 50 pontos, que indicam que os estoques estão abaixo do nível
desejado. O resulta indica crescimento das vendas acima da produção. A queda
nos estoques reduziu o ritmo da produção, o que abriu programas de demissão
voluntária e cortes de turno, agravando, também, o problema do emprego. A CNI
também realizou outro levantamento no mês de novembro que indica que os
executivos industriais da região Sudeste e Nordeste estão pessimistas com relação
às possibilidades de recuperação da economia, mais do que os empresários das
outras regiões.
Mesmo com incertezas, as montadoras puxam a retomada da atividade. Menos de
seis meses após a deflagração da crise que impactou profundamente as fábricas
e as concessionárias, a recuperação observada surpreendeu os vendedores. O
mês de outubro registrou o maior volume do ano e o quarto mês consecutivo
no crescimento das vendas. Ainda que essa seja uma recuperação importante e
relação ao ano de 2020, vale lembrar que em comparação com o mesmo período
de 2019, as vendas ainda representam uma queda de 15,11%.
A demanda por bens industriais também cresceu em 5,8% em setembro,
conforme o Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais. O resultado
do trimestre móvel encerrado em setembro também apresentou um aumento de
14,4% em relação ao trimestre móvel anterior. No entanto, se a comparação for
com setembro de 2019, o indicador do Ipea que mede a demanda interna por
bens industriais por meio da produção industrial interna não exportada, acrescida
das importações – apresentou retração de 0,5%. Tanto a produção nacional
quanto a importação de bens industriais tiveram crescimento do mês de setembro
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com relação a agosto, 5,9% e 1,7%, respectivamente. O bom desemprenho foi
generalizado, mas o destaque positivo foi por conta da demanda por bens de
consumo duráveis, que cresceu 12%. Apenas a indústria extrativa mineral recuou,
marcando 3,2% negativos em relação a agosto.
O indicador geral de investimentos do Ipea cresceu em agosto pelo segundo
mês seguido, muito embora ainda não tenha sido suficiente para alcançar o
patamar de março. A produção nacional destinada ao mercado interno de bens
de investimento teve alta de 1,3%, enquanto a importação recuou 0,4%. A
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) cresceu 2,2% em relação a julho, mas na
comparação com agosto de 2019 o indicador apresenta queda de 2,2,%. Dentro
da categoria investimentos, o setor que liderou o desempenho positivo agregado
da indústria foi o da construção civil, que atingiu o maior patamar em quatro anos.
Os investimentos em construção civil tiveram uma alta de 3,2%.
De forma geral a produção industrial apresentou um aumento de 2,6% no mês de
setembro em relação ao mês de agosto, e isso representa que estamos no quinto
mês consecutivo em que o setor tem tido taxas positivas de variação, segundo os
dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE). Com esse conjunto de dados
estamos, de fato, vivenciando uma retomada em “V” da atividade industrial, uma
vez que a atividade industrial já se encontra em 0,2% acima do mesmo patamar de
fevereiro, portanto, já recuperou o padrão de crescimento pré-crise. Vale lembrar,
no entanto, que isso não reverteu o quadro de queda da participação da indústria
na economia brasileira, que é uma constante desde meados dos anos 1980. Por
Grandes Categorias Econômicas, os Bens de Capital tiveram um crescimento
de 7% no mês, mas ainda com uma queda no acumulado de -17,9%. Os bens
duráveis tiveram um crescimento de 10,7%, com forte impacto da produção de
carros, que cresceu 14,1%.
A recuperação foi bastante espalhada, com alta de 22 dos 26 ramos pesquisados
pelo IBGE na passagem mensal. Outros destaques positivos no mês foram
máquinas e equipamentos (12,6%), confecção de artigos do vestuário e acessórios
(16,5%), artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (17,1%) e produtos
alimentícios (1,2%). Dos 26 ramos, 15 operam acima do nível de fevereiro.
Outro ponto favorável ressaltado por economistas foi a expansão de 3,4% da
indústria em relação a setembro de 2019, que interrompeu uma sequência de
dez retrações na comparação anual. “A indústria já vinha no negativo nessa
comparação mesmo antes da pandemia”, observou Paulo Val, economista-chefe
da Occam.
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FINANCEIRO:
No setor financeiro, a notícia mais recente do mês de novembro é que a Bolsa
de Valores brasileira superou os 106 mil pontos pela primeira vez dede março de
2020. A Bolsa teve o 12º pregão consecutivo de entrada de novos estrangeiro, que
totalizou, em novembro, um saldo líquido positivo de R$ 25,73 bilhões, resultado
obtido através da diferença entre R$ 226,69 bilhões e compras contra R$ 200,96
bilhões de vendas. Os dados mais avançados de eficácia da vacina experimental
desenvolvida pela Pfizer e pela alemã BioNtechc já haviam despertado otimismo
com a possibilidade do fim da pandemia. Além desse elemento, a sinalização dos
conselheiros de Joe Biden de que não há planos de “lockdown”, o resultado da
produção industrial chinesa – que subiu 6,9% em outubro em relação ao mesmo
mês de 2019 –, somadoa à percepção de avanço das reformas estruturais pósprimeiro turno das eleições municipais são os elementos que justificam o cenário
positivo para a Bolsa brasileira. O dólar, por sua vez, encerrou com queda de
0,69%, ficando cotado em R$ 5,4360. A boa notícia é que o real fiou entre as
moedas de melhor desempenho em fim de novembro.
Ainda do ponto de vista da entrada de capital externo, foi notícia do mês que
novembro que investidores estrangeiros entraram com R$ 4,5 bilhões na B3 na
primeira semana de novembro. No dia 9 de novembro ocorreu o maior aporte
diário do ano no mercado secundário, onde são negociadas as ações já em
circulação.
Por fim, o mês de novembro protagonizou uma rusga entre o Ministro da Economia,
Paulo Guedes, e a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. O ministro
acusou a entidade de fazer lobby e financiar “ministro gastador” que quer colocar
por terra o teto de gastos. Paulo Guedes se referiu à entidade como “cartel da
Febrabran”. Aproveitando o ensejo da tensão, a equipe econômica tem sinalizado
mais ações para promover a desconcentração do sistema bancário, além de
melhorias na regulamentação do setor. O objetivo, em síntese, é reduzir o domínio
dos grandes bancos no mercado, abrindo espaço para mais participantes, com
estímulo às Fintechs, que são empresas mais enxutas que usam tecnologia para
prestar serviços financeiros. Na avaliação de Guedes, a federação é contraditória
ao fazer as críticas porque os bancos dizem não aceitar o novo imposto, mas
cobram taxas sobre movimentações feitas por clientes.
O tema entrou na pauta de prioridades do BC na gestão de Ilan Goldfajn (20162018). Em 2019, último dado divulgado pela autarquia, as cinco maiores instituições
financeiras representavam quase 70% do mercado de crédito, incluindo o
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segmento não bancário (financeiras, fintechs e cooperativas, por exemplo). Em
2016, o grupo tinha 74,3% da carteira total.
Os maiores bancos do país são Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú
e Santander. Quando se considera só segmento bancário, os cinco concentram
80,7% do mercado de crédito, fatia que chegou a ser de 83,4% em 2016. Exemplos
de ações para a desconcentração do setor estão o Pix (sistema gratuito e de
pagamento instantâneo) e o Open Bankink, ou sistema financeiro aberto, que
permitirá a entrada de mais empresas no segmento e reduzir a vantagens dos
maiores grupos.
Além desses interesses, parece-nos que essa divergência alça caminhos mais
profundos e diz respeito à resistência do setor bancário à relação à proposta de
Guedes de recriação de um impostos sobre transações, aos moldes da CPMF.
Guedes colocou mais lenha na fogueira ao insinuar que a postura da entidade é
bastante contraditória, uma vez que ela faz críticas ao novo impostos – supostamente
em defesa dos cidadãos não arcarem com mais um custo – ao mesmo tempo em
que os bancos cobram taxas para movimentações feitas pelos clientes.

SERVIÇOS
Os serviços ainda não conseguiram retomar o ritmo de produção pré-crise mesmo
com a quase plena retomada das atividades. Portanto, a trajetória – ainda que
seja de variação positiva mês a mês – não conseguiu se igualar ao padrão précrise, expresso pelos dados de março desse ano. Isso se explica porque, mesmo
com os movimentos de flexibilização, ainda há várias atividades que sofrem com
limitações sanitárias, Algumas delas são limitações voluntárias, ou seja, quando
pessoas não se sentem à vontade para a contratação de vários serviços sociais,
ou quando os prestadores de serviço preferem manter reduzida a capacidade de
oferecimento do serviço. Há ainda as limitações involuntárias, expressas pelas
restrições de funcionamento, como é o caso de estabelecimentos fechados que
envolvem grande aglomeração.
Os serviços tiveram uma desaceleração no mês de setembro, quando cresceram
apenas 1,8%, o que caracteriza uma oferta menor que nos três meses anteriores.
Em agosto, por exemplo, o crescimento do setor havia sido de 2,9% ante ao
mês de julho. Comparado com o mesmo período de 2019, a queda foi de -7,2%
e no acumulado do ano a queda é de -8,8%. Diferentemente dos bens, que
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estão mais ligados à maior demanda exercida pelo auxílio emergencial. Ainda
assim, existe expectativa de que a redução do valor do auxílio impacte ainda
mais o combalido setor.
Conforme dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), o setor de
serviços estava, em agosto, ainda com 10% abaixo do nível de fevereiro. O
destaque positivo está no setor de serviços de informação e comunicação, que
avançou 2,0% em setembro e acumulou um aumento de 7,0% no período de
junho a setembro. Ainda que os serviços prestados às famílias tenham tido um
crescimento de 9%, o setor ainda está 42% a baixo do padrão pré-crise. Os
serviços às famílias são uma categoria que tem grande impacto o PIB.

COMÉRCIO
O setor do varejo, que está ressurgindo no país, alcançou escala inédita no meio
digital, com forte expansão das vendas. No entanto, essa retomada ocorre de
forma heterogênea no país. Levantamento feito pelo Valor Econômico mostra
que 16 grandes varejistas já movimentaram, nesse ano até o mês de setembro,
uma cifra recorde, de R$ 97,93 bilhões em plataformas (sites e aplicativos). Esse
montante significa que a soma é 78% superior à soma do ano anterior. Quando
se incluiu na amostra as lojas físicas das cadeias – que ficaram parte do ano
fechadas – as vendas alcançaram R$ 127 bilhões de janeiro a setembro, o que
representa um avanço de 39,7% em relação ao ano de 2019. Eduardo Terra, que
é sócio-diretor da BTR Educação e Consultoria, avalia que o Marketplace hoje é
o grande vitorioso da crise.
No entanto, se por um lado o setor varejista tem alçado recordes de venda, por
outro tem tido a sua imagem associada a desrespeito aos direitos humanos, e
isso impactou o preço das ações. O caso emblemático do mês do novembro é
o assassinato de João Alberto, um homem negro, por seguranças de uma das
lojas do grupo Carrefour na cidade de porto Alegre. O caso não foi isolado. No
próprio Carrefour já se denunciam práticas de assédio, desrespeito aos direitos
humanos e crimes trabalhistas há algum tempo. O Pão de Açúcar e o Grupo
Matheus também carregam no seu histórico casos polêmicos, e apresentaram
– após o ocorrido – queda no seu valor de mercado. Uma reportagem no Jornal
Brasil de Fato analisou como casos de racismo e outras formas de discriminação
estão associadas a várias cadeias produtivas de multinacionais.
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O volume de vendas em mercados caiu no mês de novembro, embora as receitas
tenham crescido em meio a uma estabilização do consumo. A redução pela
metade do auxílio emergencial e a alta no preço dos alimentos contribuíram para
desacelerar a retomada das vendas no comércio. Os resultados de setembro já
mostravam uma forte desaceleração em relação aos meses anteriores. De abril a
setembro, enquanto o volume de vendas cresceu 4,7% ao ano, a receita cresceu
10,3%.
O comércio vem desacelerando, como verificado nos últimos dados disponíveis.
O crescimento do mês de setembro foi de apenas 0,6%, o que destoa de meses
anteriores. A redução do auxílio emergencial e a deterioração do mercado de
trabalho são fatores que concorrem para explicar essa perda de dinamismo,
como pode ser verificado no gráfico abaixo:
Gráfico: Trajetória mensal do comércio varejista na comparação com o mês
precedente (%)

Fonte: IBGE. Elaboração Própria
Ainda que em desaceleração, o volume das vendas no varejo acumulou cinco meses consecutivos
de alta, após o choque inicial das primeiras medidas de isolamento no período mais crítico da
pandemia.
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Além de divulgar o número de vendas, o IBGE também divulgou a receita nominal (sem o desconto
da inflação), que cresceu 2,1% na passagem de agosto para setembro. Até setembro do ano de
2019 essa receita havia subido 13,4%. Pelo conceito de Varejo ampliado – que inclui oito ramos
do varejo, além do comércio de veículos e de material de construção – as vendas aumentam 1,2%

Sete das dez atividades analisadas tiveram
alta no mês em setembro. Das atividades que mais influenciaram para a alta geral
do varejo no período estão as vendas de combustíveis e lubrificantes (3,1%),
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,1%), móveis e
eletrodomésticos (1%). Também cresceram no mês livros, jornais, revistas e
artigos de papelaria (8,9%) e equipamentos e materiais para escritório, informática
e comunicação (1,1%). Por outro lado, no campo negativo, aparecem as vendas
de tecidos, vestuário e calçados (-2,4%), hiper e supermercados (-0,4%) e os
chamados outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,6%), este que inclui as
vendas de comércio eletrônico e grandes magazines. O volume de vendas do
varejo brasileiro cresceu 17,2% no terceiro trimestre deste ano, na comparação
aos três meses anteriores. É a maior alta da série histórica, iniciada em 2000,
conforme o IBGE.
em setembro na comparação com agosto.
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