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3
CRESCIMENTO, SETOR
EXTERNO E CÂMBIO

vez que maio de 2020 foi marcado como um dos
meses mais críticos da pandemia e das restrições
a mobilidade social.

O segundo semestre, que teve início em junho,
trouxe um otimismo renovado. A palavra que
sintetiza os ventos promissores chama-se: vacina.
O avanço mais célere na imunização tem nos
permitido visualizar uma saída para a grave crise
em que se encontra a sociedade e a economia
brasileira. O ritmo da vacinação superou a média de
1 milhão de doses por dia e os estoques de vacinas
seguem elevados. O cenário de otimismo é ainda
referendado com o recebimento de IFA (Ingrediente
Farmacêutico Ativo) em quantidade suficiente para
a produção de 30 milhões de doses, que foram
entregues ao Instituto Butatan e à Fiocruz.

Gráfico 1: IBCB-r variação (%) mês contra mês
– com ajuste sazonal

Em que pese o otimismo com relação à imunização
generalizada da população brasileira e ao retorno
pleno as atividades econômicas, elementos como
o avanço das variantes, gargalos internos que
permanecerão pós crise e questões do ponto de
vista internacional, principalmente em relação à
política monetária norte americana e seus efeitos
no resto do mundo, permanecem como sinais a
serem monitorados.
Como já temos apontado nos boletins passados, o
comportamento da economia brasileira, no entanto,
tem caráter muito errático e volátil. É isso que explica
que no mês de maio, a despeito do maior avanço na
vacinação; da existência do auxílio emergencial e
do quase pleno retorno as atividades econômicas
a economia brasileira tenha apresentado uma
retração de 0,43% em relação a abril, medida pelo
IBC-BR, indicador de atividade do Banco Central.
Vale mencionar que essa retração surpreender
fortemente o mercado, que nas suas projeções
esperava crescimento mensal de 1,1%.
Do ponto de vista interanual, no entanto, o
crescimento é expressivo, com a marca de um
avanço de 14,21% em relação ao mês de maio
de 2020. O que explica esse indicador positivo, no
entanto, chama-se “base de comparação”, uma

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: CEE/IREE

Um adendo que precisa ser levado em consideração,
no entanto, é a dificuldade dos economistas em
tecer mais afinadas previsibilidades em função das
revisões seguidas das séries, já que o impacto da
pandemia tem sido tão expressivo que tem afetado
os modelos de ajuste sazonal, aumentando a
volatilidade dos dados mensais e dificuldade a
análise do dado na ponta.
Outro elemento especialmente grave, segundo
aponta o Ibre/FGV, versa sobre o fato de que
as pesquisas mensais do IBGE, que aparecem
na sessão dedicada aos setores nesse Boletim
Mensal, contemplarem apenas o setor formal
da economia, deixando de cobrirem atividades
tais como saúde e educação. No entanto, essas
foram atividades deveras impactas pela pandemia
e afetarão, portanto, o cálculo do PIB e seu
não acompanhamento setorial mensal nubla a
capacidade de previsões mais precisas.
Como apontaremos na parte dos Setores, o
comportamento da abertura tende a inverter a
trajetória de crescimento setorial, com recuo
na indústria, que sofre as consequências da
falta e do encarecimento de matérias-primas e
das consequências da crise hídrica e dos seus
efeitos sobre o preço da energia. Por outro lado,
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o setor de serviços tem apontado crescimento,
prioritariamente os serviços prestados as famílias,
que dependem mais da interação social. Em que
pese a contínua recuperação desse segmento –
importante para a geração de emprego e correção
desse importante gargalo ao crescimento de longo
prazo – é om lembrar que o setor, em maio, ainda
está 29% abaixo do nível pré-pandemia.
A síntese dessa reflexão, no que concerne ao
crescimento, é a persistência de um padrão
volátil de crescimento, caracterizado por
forte heterogeneidade dos indicadores e um
comportamento de “stop-and-go”, em que a
trajetória mensal de crescimento não parece
apresentar consistência e apontar para solidez de
médio de longo prazo. Além da imunização coletiva,
que nesse momento é condição necessária para
o retorno à normalidade econômica, diversas
medidas deverão entrar no radar interno para
lidar com as consequências da herança dessa
crise, principalmente no que tange a questão
fiscal e do emprego, uma vez que ainda pesa
significativamente na recuperação econômica
o hiato no mercado de trabalho, que impõem
desafios com relação a queda da massa salarial e
do rendimento médio da população.
Embora a existência de uma taxa de câmbio mais
vantajosa, num contexto de recuperação global e
maior demanda pelos produtos brasileiros, é bom
lembrar sua dimensão também cíclica e volátil, além
de representar uma saída para a economia brasileira
reafirmando uma padrão de estrutura em que a
inserção competitiva não ocorre nas vantagens
advindas da ciência, tecnologia e aumento da
produtividade, e sim em vantagens agrícolas, que
determinam um padrão de inserção subordinada
e em que o mesmo fenômeno que determina uma
melhor inserção externa – o câmbio desvalorizado
– também compromete a produção interna pelo
encarecimento do consumo intermediário.
É justamente essa situação da taxa de câmbio,
somando a trajetória ainda recessiva da economia
brasileira e com a adição de desorganização das

cadeias globais de suprimento como decorrência
da crise que tem marcado uma inflexão nas
contas externas brasileiras. Mais uma vez o saldo
nas Transações Correntes registraram superávit
mensal, perfazendo o total de US$2,79 bilhões
em junho desse ano. Ainda que o superávit
tenha sido menor em relação ao mesmo mês do
ano anterior, que chegou a US$ 3,1 bilhões, o
resultado ainda é surpreende para os padrões do
balanço de pagamento brasileiro e das economias
subdesenvolvidas de forma geral.
Na comparação internacional, o superávit
comercial teve um aumento de US$ 1,4 bilhão. As
despesas líquidas de renda primária tiveram US$
1,1, bilhão e o déficit na conta de serviços, por sua
vez, apresentou US$ 0,6 bilhão. Ou seja, o que
sustentou, fundamentalmente, esse resultado foi o
bom desempenho da balança comercial, com um
resultado superavitário de US$ 7,3 bilhões. Embora
as importações tenham se mantido inferiores as
importações, elas cresceram 86,1% entre junho de
2020 e junho de 2021. Esse resultado, portanto,
decorre desses dois movimentos, a saber: a) bom
desempenho das exportações, como resultado da
demanda aquecida e do câmbio desvalorizado; b)
crise, queda da renda nacional e o mesmo câmbio
desvalorizado que reduz as importações.
A síntese, dessa forma, é que as características
atuais do balanço de pagamento têm uma dimensão
de ajuste recessivo e tão logo a economia retome
um padrão de relativa normalidade as Transações
Correntes tendem a retomar sua trajetória deficitária.
Para finalizar, outro elemento importante são os
ingressos líquidos em investimento direito no país
(IDP) que somaram apenas US$ 174 milhões
em junho de 2021, valor bastante inferior em
comparação ao mesmo período do ano de 2020,
portanto, no bojo da mesma crise global, quando
o ingresso líquido chegou a US$ 5,2 bilhões. Nos
12 meses encerrados em junho de 2021, o IDP
totalizou 3,02% do PIB brasileiro ante o período
anterior que foi de 3,98%.
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POLÍTICA FISCAL
Em nosso boletim de Julho sobre a Política
Fiscal, tratamos dos recentes caminhos da
Reforma Tributária do Imposto de Renda Federal
apresentada pelo governo e apresentamos um
breve debate sobre os problemas que devem ser
enfrentados no campo tributário.
Dificilmente uma reforma tributária completa é aprovada
em tempos de normalidade. O caso dos Estados
Unidos é emblemático nesse sentido, pois reformas de
fôlego se deram como resposta a catástrofes nacionais
como a Guerra Civil ou a crise de 1929, por exemplo.
No Brasil, é possível dizer que a atual pandemia da
Covid-19 e o desastre administrativo que tomou conta
do Ministério da Saúde e da União nos impõe trauma
presente e duradouro, não só em nosso imaginário,
como também o fato muito provável de que o país se
defronte com boa parte da população sequelada pelos
efeitos da doença. Nesse sentido, o momento atual no
Brasil seria propício para o debate sobre mudanças
profundas em nosso sistema tributário. Entretanto,
o clima já de pré-campanha eleitoral e a fragilidade
política do governo colocam em risco a aprovação de
qualquer projeto de maior importância e aumenta-se
o risco de que se aprove uma reforma tributária que
não resolva definitivamente ou mesmo parcialmente
nossos problemas nesse campo.
Como argumentamos em nosso Boletim de Maio,
uma reforma tributária precisa atacar sobretudo dois
problemas: a injustiça tributária traduzida pelo caráter
regressivo de nosso sistema e a complexidade que,
sobretudo incidente na tributação indireta, gera uma
série de distorções alocativas, ou seja, favorecem
algumas atividades em detrimento de outras. Sobre
a injustiça tributária, o argumento é simples: quem
recebe mais e, por isso, tem maior capacidade de
contribuição, deve pagar mais.

Gráfico 2: Proporção do Imposto de Renda
(IRPF) Devido sobre a Renda Tributável Bruta +
Rend. Sócio/titular MPP + Lucros e Dividendos +
Rend. Suj. Trib. Exclusiva.

Fonte: Receita Federal. Elaboração: CEE/IREE

Como é possível observar no gráfico 1, os setores mais
ricos da sociedade pagam menos IRPF em proporção
de sua renda do que os setores de rendimentos mais
baixos. Repare que aqui estamos falando apenas
do imposto de renda. Esse padrão piora quando
colocamos em análise a incidência de toda a carga
tributária, sobretudo devido a alta proporção de
impostos indiretos sobre o consumo, regressivos por
natureza. O fenômeno descrito pelo gráfico é resultado
principalmente do fato de que quanto mais rico o estrato
em questão maiores suas rendas isentas, como pode
se evidenciar no gráfico abaixo.
Gráfico 3: Média mensal da Renda Tributável
Bruta + Rend. Sócio/titular MPP + Lucros e
Dividendos + Rend. Suj. Trib. Exclusiva e
Proporção dos Rendimentos isentos e Despesas
dedutíveis sobre a Renda Tributável Bruta.

Para termos uma pequena ideia da injustiça
tributária, abaixo podemos observar a incidência
do IRPF sobre centis de renda, ou seja, dos 1% da
população mais pobre ao 1% mais rico.
Fonte: Receita Federal. Elaboração: CEE/IREE
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No gráfico 3, vemos que nos centis inferiores e
nos centis superiores a quantidade de rendimentos
isentos e despesas dedutíveis é alta. Quanto aos
estratos inferiores, não seria de se estranhar que
uma pessoa com rendimentos mensais abaixo
de um salário mínimo não pague o imposto de
renda. Quanto aos centis superiores, para dizer
o mínimo, os altos índices de isenção são uma
descompostura.
Sobre a questão da complexidade do sistema
tributário, para além do fato de que os
empreendedores brasileiros devem gastar com
departamentos contábeis maiores e com inúmeros
litígios judiciais, cria-se dois grandes problemas:
por um lado, diferentes alíquotas incidentes sobre
diferentes setores distorcem as decisões de
investimento das empresas na medida em que
as taxas de retorno das atividades são alteradas
pelas regras tributárias e, por outro, uma miríade
de regras é campo fértil para a elisão fiscal, o que,
em última instância, penaliza os bons pagadores
de impostos que tem de conviver com maiores
alíquotas.
Assim, um sistema tributário ideal passa por uma
simplificação, pelo fechamento de brechas que
favorecem a elisão e por uma maior tributação
sobre os mais ricos, compensada por uma menor
tributação sobre a classe-média e os mais pobres.
Também em nosso Boletim de Maio, apontamos
os riscos embutidos na proposta do governo de
fatiar a reforma em algumas etapas. Se, por um
lado, o argumento de saída para o fatiamento de
que dessa forma se facilitaria sua aprovação era
válido, por outro, a perspectiva de que interesses
particularistas se sobreponham ao interesse da
coletividade e desvirtuem as propostas de maior
simplificação e mais progressividade também se
comprova acertada.
Segundo a proposta do governo de fatiamento
da reforma tributária, em uma primeira etapa se
trataria da unificação dos impostos federais sobre
o consumo (PIS e Cofins) em um único imposto

sobre valor agregado (PL 3887/20). Essa etapa,
no entanto, está eclipsada pela segunda etapa do
fatiamento, isto é, a reforma do imposto de renda
federal (PL 2337/21).
Quanto a essa segunda etapa, o governo tinha
como objetivo viabilizar o aumento da faixa de
isenção do imposto de renda pessoa fisica (IRPF)
e compensá-lo a partir de um aumento da base
tributável e, consequentemente, da arrecadação
sobre as empresas e acionistas. Assim, para
além da elevação da faixa de isenção do IRPF
inicialmente, o governo propôs uma redução
do IRPJ e a taxação de lucros e dividendos rendimentos hoje isentos - em 20%, contando com
uma faixa de isenção de até R$ 20.000,00. Ademais,
buscava-se também “fechar portas” ao expediente
do planejamento tributário: no Brasil, em meio a
diversos regimes especiais e benesses a alguns
setores específicos, a alíquota nominal média do
IRPJ se diferencia substancialmente da alíquota
média efetiva arrecadada. O objetivo da proposta,
portanto, era o de aumentar a progressividade da
tributação sobre a renda, onerando mais o topo da
pirâmide social e desonerando a base. O resultado
estimado em termos de arrecadação dessa
primeira proposta, segundo Manoel Pires, seria
em três anos uma redução líquida de R$ 11,8 bi na
tributação sobre as pessoas físicas e um aumento
de R$ 49,83 bi sobre pessoas jurídicas.
A partir da apresentação desse projeto, fortes
críticas e oposição à proposta foram levantadas.
Inicialmente, o empresariado, maior atingido do
ponto de vista da pessoa física pelas correções
propostas, se colocou contrário ao projeto com
base em dois argumentos: a de que o projeto
continha uma “facada” por parte da Receita Federal
e a de que as alíquotas propostas para a redução
parcial do IRPJ continuavam muito altas. Parte
do Ministério da Economia, na esteira das críticas
do empresariado, logo tentou se desvencilhar
apontando a Receita Federal como a responsável
pela proposta, ao que esta respondeu que em sua
elaboração houve participação e aval do ministério
e da Presidência. Quanto ao argumento de que
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a redução parcial da alíquota no IRPJ, o ministro
Paulo Guedes apontou que ajustes seriam feitos
no sentido de corrigir “exageros” e de que uma
redução maior estaria condicionada a redução
de benesses tributárias a setores específicos,
expediente bastante comum no Brasil.
Para além das críticas do empresariado e não
obstante os méritos da proposta original do
governo em direção a uma maior progressividade,
alguns analistas levantaram diversas questões
importantes: se um dos objetivos pronunciados é
o de aumento da faixa de isenção do IRPF, qual
seria a razão de prescindir de uma atualização da
tabela do IRPF com a inserção de novas faixas no
topo, a partir inclusive de uma integração do IRPJ
e do IRPF no nível da pessoa jurídica, garantindo
também uma tabela progressiva incidente sobre
os dividendos distribuídos? Outrossim, a faixa de
isenção da tributação proposta sobre os dividendos
pode gerar também distorções. Se, por um lado,
essa faixa de isenção pode beneficiar setores da
classe média que já pagam as maiores alíquotas
efetivas de impostos, por outro gera-se um grande
incentivo ao planejamento tributário e a ineficiência
administrativa das empresas.
De toda forma, a proposta foi alterada pelo relator
na Câmara, deputado Celso Sabino (PSDB-PA).
O substitutivo prevê uma maior redução do IRPJ
como resposta às pressões do empresariado e a
parcial compensação da perda de receitas com
a redução de subsídios a setores determinados.
Ademais, o substitutivo apresentado desidrata uma
série de medidas contidas na proposta inicial que
visavam conter a elisão fiscal e o planejamento
tributário. Com o escanteamento, por enquanto, da
primeira etapa do fatiamento que trataria do CBS
e com a apresentação desse novo substitutivo,
observa-se que os temas da complexidade e da
progressividade tem sido enfraquecidos. No caso
do substitutivo, o ideal seria que, tudo o mais
constante, o projeto fosse para a “geladeira”.
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POLÍTICA MONETÁRIA
Em nosso boletim de Política Monetária de julho,
acompanhamos os indicadores de inflação e
tratamos das apostas feitas pelo mercado quanto a
um possível aumento do ritmo de subida dos juros.
O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) apresentou
em Julho uma variação de 0.18% frente a 2.32%
no mês anterior. No acumulado de 12 meses, o
indicador variou 34.61% e, em 2021, 19.07%. Dos
índices que compõem esse indicador, isto é, o IPA
que mede os preços no atacado, o IPC que mede
os preços para o Consumidor e o INCC que mede
os preços da construção civil, se destacam uma
desaceleração do IPA neste mês com uma queda
de 0.07% frente a um aumento de 2.64% no mês
anterior e ainda firme aumento do INCC de 1.37%
frente a 2.81% no mês anterior.
A análise do IPA por Estágios nos mostra que a
leve queda se deu sobretudo a uma baixa nos
preços de matérias-primas que variaram -1.78%
frente a um aumento de 3.66% no mês anterior. A
análise do IPA por origem corrobora a visão de que
uma baixa nos preços de produtos agropecuários
foram responsáveis pelo resultado de julho.
Produtos agropecuários recuaram -2.60% frente a
um aumento de 0.92% no mês anterior. Entre as
principais influências positivas para o IPA estão
Adubos e Fertilizantes (9.73%), Leite em Natura
(5.88%) e Bovinos (6.99%). Como influências
negativas no IPA, tem-se a Soja (-9.03%) e seus
derivados, o Milho (-8.52%) e o Arroz (-12.5%).

É com essa mesma cautela que o Copom tem
tratado da inflação prospectiva para 2022. Como
vimos apontando, ainda imperam no balanço de
riscos do comitê fatores que atuam em sentidos
contrários. Por um lado, as expectativas de
inflação para 2022 já estão em 3.75% e, ao mesmo
tempo, a preocupação com uma persistência mais
acentuada na elevação dos preços de commodities,
apontam para uma subida mais rápida da taxa
básica de juros. Por outro lado, a pandemia ainda
é fator relevante e apresenta agora ainda mais
um fator de incerteza na medida em que o que
antes era visto como uma possibilidade de boom
nos preços de serviços com o avanço do processo
de vacinação e o aumento da mobilidade da
população, hoje, por exemplo, é visto por Bruno
Serra, Secretário de Política Econômica do BCB,
com ceticismo devido aos baixos níveis de renda
da população.
Nesse sentido, a aposta de que o Copom manterá
um ritmo de subida conforme o anunciado na
última reunião, isto é, de 0.75% se mantém firme
na medida em que pesa o fator de anúncio prévio.
Não obstante, alguns agentes de mercado já têm
apostado numa possível alta de 1.0% na taxa
básica.

Embora a recente queda nos preços de produtos
agropecuários que em grande medida compõem a
cesta básica direta ou indiretamente, é ainda um
fator de preocupação o comportamento prospectivo
dos preços desses produtos no segundo semestre.
Pode-se conjecturar que as recentes quedas nos
preços advém sobretudo de fatores sazonais, o
que coloca o período de entressafra no segundo
semestre como um possível agravador da inflação
de alimentos e consequentemente do custo de vida
das famílias.
©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA
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SETORES
O avanço da vacinação, a nova rodada do auxílio
e o setor externo favorável contribuíram para o
resultado positivo da atividade econômica no
último mês. A recuperação, contudo, em muitos
segmentos vêm em decorrência da baixa base
de comparação com os meses passados, devido
a fragilidade econômica dos primeiros meses de
2021. Tanto setorialmente quanto regionalmente,
os patamares da atividade estão mais confortáveis.
Ainda assim os sinais são muito difusos.
No front interno, os bons ventos vieram em decorrência
da aceleração da vacinação e a nova rodada do auxílio
emergencial. A possibilidade de reabertura dos
estabelecimentos combinada à disponibilidade
de renda para as famílias permitiu recuperação
da demanda doméstica. Externamente, o bom
crescimento da economia mundial – com destaque para
EUA e China – e a expectativa de maior crescimento
no ano – motivada em boa medida pelo pacote robusto
de estímulos do governo Biden – sopraram a favor da
economia brasileira. A alta dos preços das commodities
combinada ao real desvalorizado contribuiu para o
bom desempenho da agropecuária. Mesmo que ainda
afetada pela turbulência, a correnteza favorável fez
todos os setores da economia avançarem em maio,
sem grandes surpresas.
Gráfico 4: Volume de Serviços (Índice base fixa
2014=100), Volume de vendas no Varejo (Índice
base fixa 2014=100), Produção Industrial Mensal
(Índice base fixa 2012=100).
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.
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A indústria registrou alta de 1,4% na
comparação com abril, descontados os
efeitos da sazonalidade, fruto de expansões
tanto no ramo extrativo (+2,0%) quanto no
ramo de transformação (+1,2%). Após 3 meses
consecutivos de quedas na margem, a produção
industrial voltou a performar no azul, recuperando
novamente o patamar anterior à pandemia.
Ressalta-se, todavia, que ainda se encontra abaixo
do nível do fim de 2020.
Se, por um lado, analistas do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) chamam
de um “novo começo do ano” para a indústria,
por outro, os mesmos relembram as dificuldades
que o setor ainda enfrenta pela persistência de
uma recuperação deveras heterogênea entre
os subsetores. Metade destes ainda estão em
patamar abaixo do nível pré-pandemia e sujeitos
a efeitos negativos potencialmente multiplicados
em decorrência das interligações econômicas. É
o caso do segmento de confecções (-14,8% com
relação à fev/20) que, por ser intensivo em mão de
obra, têm seu efeito dissipado através do emprego;
e o segmento automotivo (-11,3% na mesma
comparação), pela extensa cadeia de produção a
ele atrelada.
Regionalmente, dos 11 centros acompanhados
pelo IBGE 7 apresentaram alta. Eliminados os
efeitos sazonais, Pará Bahia e Paraná tiveram
os piores desempenhos, registrando em maio
quedas de 2,1% para ambos os primeiros e de
1,4% para o último, na comparação com abril. A
região Nordeste é a que tem tido maior dificuldade
no último período; analistas identificam o corte
do auxílio como o principal responsável pelo mau
desempenho do setor em 2021.
Por outro lado, os estados do sudeste foram
os que mais contribuíram para a alta no mês,
tendo um peso expressivo na produção industrial
agregada, e acusando expansões de 3,9% em
São Paulo, 4,3% no Rio de Janeiro, 4,6% em
Minas Gerais e 2,1% no Espírito Santo. Contudo,
há que se ponderar que a expansão foi favorecida
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pela baixa base de comparação, sobretudo
considerando o estado de São Paulo – principal
centro industrial do país – que não apresentava
expansão robusta desde setembro de 2020.
O bom desempenho da região Centro-Oeste +3,4% em Goiás e +4,8% no Mato Grosso – está
associado às indústrias agropecuárias, que têm
acompanhado o ciclo de alta das commodities,
valorizando os produtos da cadeia.
Imagem 1: Variação dessazonalizada da Produção
Industrial Mensal nos estados brasileiros

apesar da alta expressiva, ainda se encontra 28,9%
abaixo do patamar de fevereiro de 2020.
Regionalmente, apenas 4 das 27 unidades da
federação tiveram resultados negativos em maio
frente a abril. Os serviços no Tocantins retraíram
-2,9%, no Piauí, -1,9%, em Rondônia, -0,8% e
no Mato Grosso, -0,4%. Em outro sentido, os
melhores resultados couberam à Alagoas, +10,0%,
Bahia, +8,6%, Amapá +7,8% e Sergipe, +4,7%. Na
região Sudeste, São Paulo e Minas Gerais tiveram
desempenhos expressivos de +2,5% e 2,1%,
respectivamente. Ainda que com menor pujança,
os resultados têm grande impacto no acumulado
nacional pelo peso que os respectivos estados
ocupam.
Imagem 2: Variação dessazonalizada do volume
de serviços nos estados brasileiros

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Tanto o setor de serviços quanto o varejo
também registraram altas em maio. Enquanto
os serviços apresentaram expansão de 1,2% na
margem, livre de efeitos sazonais, o índice restrito
do varejo acusou +1,4%, na mesma comparação.
Ambos os setores tiveram o resultado positivo
motivado pelas flexibilizações das restrições de
isolamento social, em decorrência da expansão da
vacinação, e da liberação do auxílio emergencial.
Dessa forma, os principais responsáveis pela
puxada dos setores foram justamente aqueles
que estavam com a base mais deprimida. No
setor de serviços destacam-se os prestados às
famílias, que apresentaram +17,9% na margem, e
os serviços de transportes e correio, com +3,7%.
Com relação ao transporte, merece destaque o
transporte aéreo, que apresentou expansão de
60,7%. Este foi um dos segmentos mais impactados
pela pandemia, com fechamento de aeroportos,
cancelamento de voos e restrições internacionais;

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

O boom das commodities – com registros de
altas nos preços desde fins de 2020 – beneficiou
o desempenho do setor agropecuário. Somado
ao efeito do real desvalorizado, que eleva a receitas
em reais das exportações, o ciclo (ou superciclo,
como tem sido denominado por alguns analistas)
tem trazido resultados expressivos para o setor
do agronegócio. Atualmente, a chegada de uma
forte frente fria se por um lado tem prejudicado
as safras, por outro, têm impulsionado os preços
agrícolas, que tem sistematicamente subido, como
é o caso do café e da cana-de-açúcar. Segundo
José Carlos Hausknecht da MB Agro Consultoria,
em matéria para O Globo, “o Brasil já é o celeiro do
mundo. Temos a maior balança comercial agrícola”.
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Se, por um lado, essa realidade cria expectativas
positivas para a recuperação, em cenário de alta
dos preços internacionais das commodities; por
outro, cria preocupações quanto às bases do
crescimento, sobretudo em termos de distribuição.
Cada vez mais, a agropecuária é um setor de
baixa intensidade em mão de obra, concentrando
os frutos de uma alta produtividade em “poucas
mãos”. Da mesma forma, que os próprios salários
são relativamente mais baixos quando comparados
a outros setores, em especial, a indústria. Nesse
sentido, a fragilidade dos demais setores, ainda
que em momento de melhor desempenho, provoca
questionamentos com relação aos limites do
crescimento – tanto econômicos quanto sociais.
Regionalmente, esse resultado também é sentido.
Regiões associadas ao setor do agronegócio
– como o Centro-Oeste – tiveram melhor
desempenho. Além dos altos preços, a região –
principal produtora de cereais – deve ser beneficiada
por boas safras. Mesmo perante a pior seca em
quase um século, o IBGE projeta uma safra recorde
de cereais e semente oleaginosas para 2021.
Internamente ao estado de São Paulo, enquanto
a região de Ribeirão Preto foi beneficiada pela
alta do ciclo da cana de açúcar, outras regiões
como o ABCD paulista e a região de Taubaté
foram prejudicadas com o fechamento de
fábricas. Todavia, mesmo nas regiões beneficiadas,
pela dinâmica descrita acima do elevado grau
de concentração dentro do setor, nem todos são
beneficiados da mesma maneira. Pelo contrário, para
além dos proprietários, a população brasileira como
um todo enfrenta os mesmos problemas de elevado
desemprego, avanço da pobreza e retorno da fome.
Dessa forma, uma primeira preocupação que
desponta no cenário é quanto a capacidade
de apropriação da recuperação econômica
pelas classes sociais. Isto é, se será mantida
uma recuperação sem recuperação de empregos
e com agravamento das desigualdades, ou
se haverá alguma medida para reverter essa

trajetória. Outrossim, questiona-se também quais
os limites que esse modelo impõe à resiliência dos
últimos resultados positivos. Como já apontado
em boletins anteriores, a lenta retomada do
mercado de trabalho é um dos principais
fatores de preocupação, assim como a queda
dos rendimentos, comprometendo a capacidade
de recuperação da demanda interna.
Em sequência, a crise hídrica já tem se refletido
em altas das tarifas de energia, representando
um outro potencial freio à atividade econômica.
Por um lado, pelo próprio comprometimento da
renda das famílias pela alta do preço da energia
nas residências. Por outro, pelo impacto no
preço dos produtos, por conta da elevação dos
custos da indústria. A perspectiva de repasse
dos preços das tarifas para os preços finais
é um dos elementos que compõe o cenário
de perspectiva de inflação acima da meta em
2021. No último Boletim Focus, do Banco Central,
a expectativa de inflação passou para 6,1%; o
centro da meta para o ano é 3,75% com tolerância
até 5,25%. O patamar desconfortável da inflação
também deve trazer prudência às análises com
relação à retomada.
Finalmente, o risco de que a inflação pressione
para uma elevação da taxa de juros (hoje em
4,25%, com projeção do mercado de encerrar o
ano em 6,5%), também deve ser considerado como
um foco de possível preocupação com relação à
retomada. O elevado grau de endividamento
das famílias e das empresas, somado ao fim
dos programas de crédito do governo para
o enfrentamento à pandemia em um cenário
de alta da taxa de juros pode prejudicar as
condições de pagamento e refinanciamento,
freando a retomada.
Os bons ventos que sopram na economia hoje
têm tudo para serem ainda mais sentidos nos
próximos meses com a aceleração da vacinação e
com o crescimento da economia global. Contudo,
há que se ficar atento às nuvens de chuva que
pairam no horizonte. Tanto os setores quanto as
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regiões têm demonstrado recuperação frágil e
oscilante. Mas, principalmente, a distribuição
desigual desses frutos é o que aflige essa
retomada. Tanto pelos impactos patentes hoje
no Brasil de elevação da pobreza – explícita no
crescimento da fome – quanto pelos impactos na
própria dinâmica da atividade econômica, agindo
como limitação ao potencial da demanda. Sobre
um barco frágil como a economia brasileira – com
tripulação desempregada e risco de falta de energia
- qualquer chuvisco pode ser uma tempestade.
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MERCADO DE
TRABALHO,
DESIGUALDADE E
POLÍTICAS SOCIAIS
A lenta, embora contínua, recuperação dos setores
econômicos – especialmente o setor externo, a
indústria extrativa e os serviços de informação –
não tem sido suficiente para alavancar o mercado
de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego segue
elevada e em patamar de estabilidade, o que
impõem limites e desafios a sustentabilidade do
crescimento do médio e longo prazo.
Dois elementos, nesse cenário, merecem destaque.
O primeiro deles é a queda contínua da massa salarial
total. O trimestre encerrado em abril apresentou
uma retração de 1,5% na massa salarial em relação
ao trimestre móvel anterior. Segundo dados da
Pnad contínua, ainda que o rendimento real habitual
tenha ficado estável na comparação trimestral –
perfazendo o valor de R$ 2.532,00 – a massa de
rendimento real habitual (R$ 212,3 bilhões) é 5,4%
menor na comparação com o mesmo trimestre
do ano de 2020, portanto, quando já havia graves
efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho
e a renda. Em termos absolutos isso significa uma
contração de R$ 12,1 bilhões.
A queda da renda disponível é um empecilho ao
crescimento pois agrava a crise de demanda,
ensejando caminho para maior contração do nível,
o que – por sua vez – impacta a renda disponível. A
renda é função do consumo e o consumo é uma das
principais variáveis que sustentam o cálculo do PIB.

Gráfico 5: Taxa Composta de Subutilização da
Força de Trabalho

Fonte: Pnadc/IBGE. Elaboração: CEE/IREE

A taxa composta de subutilização terminou o
trimestre encerrado em abril em 29,7%, isso
representa um aumento de 0,7 pontos percentuais
a frente do trimestre móvel imediatamente anterior
e 4,1 pontos percentuais se a comparação for com
o mesmo trimestre do ano anterior. Do ponto de
vista do número absoluto, são 33,3 milhões de
pessoas que compõem essa categoria, que teve
um acrescimento de 827 mil frente ao trimestre
móvel anterior e 4,6 milhões em comparação com
o mesmo trimestre do ano de 2020.
Tal como a renda, o avanço e a relativa
estabilização da taxa composto de subutilização
em um nível bastante elevado impõem desafios
ao crescimento brasileiro. Seu indicador é uma
consequência da baixa performance da economia
brasileira ao mesmo tempo em que é causa, uma
vez que a manutenção desse contingente de forma
subocupada ou não ocupada é um desperdício
de capital humano que não está à disposição da
produção de riqueza.

O segundo elemento é o avanço da taxa composta
de subutilização da força de força de trabalho. Por
subutilização composta entenda-se a junção dos
trabalhadores desalentados, os desempregados
e os ocupados com insuficiência de horas, que
trabalham menos de 40h semanais.
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