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CRESCIMENTO, CÂMBIO 
E SETOR EXTERNO
Como já temos reafirmado em boletins pregressos, 
o comportamento da economia brasileira segue 
bastante errático, sem lograr apontar um ponto 
de estabilização. Os indicadores medidos pelo 
IBCbr – que são uma espécie de próxy do PIB 
feito mensalmente pelo BC – apontam variações 
mensais positivas que quase se anulam com o mês 
seguinte, em que a variação passa a ser negativa.
Além do comportamento vacilante, que parece 
não ter encontrado um caminho de robusto 
soerguimento, a trajetória de tímida recuperação 
ainda é deveras desigual e esbarrará em diversos 
condicionantes internos e externos que poderão 
colocar “água no moinho” daqueles que apregoam 
uma recuperação sem percalços.

Algumas novidades, que já aventávamos nos 
boletins passados, é que o comportamento dos 
setores segue com trajetória heterogênea de 
recuperação ainda que os termos tenham se 
modificado. Com o avanço da imunização e o fim 
quase completo das medidas de restrição oficiais 
os serviços passam a ser mais consumidos, 
proporcionalmente, do que os bens, invertendo 
a relação entre eles que vigorava do começo da 
pandemia até então. Como mostramos nesse 
mesmo boletim na parte dedicada aos setores, 
tanto a indústria quanto o comércio estão ou 
em trajetória de estagnação ou apresentando 
trajetória declinante, enquanto os serviços seguem 
crescendo. 

Enquanto os serviços, de forma geral, recentemente 
alcançaram o patamar pré-pandemia, é bom 
lembrar que a categoria responsável por empregar 
os mais vulneráveis – especialmente as mulheres e 
as negras – ainda amarga com 22,8% de atividade 
abaixo do patamar pré-crise, em que pese os 
serviços prestados as famílias tenham fechado o 
segundo trimestre com um crescimento de 3,7%. 
Dessa forma, o que assistimos parece ser uma 
espécie de “cobertor curto” que precisa descobrir 
os pés para cobrir a cabeça. A migração  do estilo 

de consumo, por um lado contribui para recuperar 
o setor mais atingido pela pandemia mas já causa 
preocupação no setor industrial e nas vendas no 
varejo, que como temos afirmado, são fortemente 
dependentes da dinâmica do mercado interno. 

Um indicador qualitativo importante é o Índice 
de Confiança empresarial e de consumidores 
realizados pelo Ibre/FGV. Em que pese a 
continuidade da tendência de alta, em agosto o 
indicativo é de acomodação seguida de queda. 
No que tange a preocupação dos empresários, 
que sinalizaria um menor confiança na economia 
brasileira, a nova variante Delta e os custos de 
produção despontam como os principais. Já para 
os consumidores que tiveram um recuo mais 
significativo que o dos empresários no quesito 
confiança, o desemprego elevado e a inflação são 
as variáveis mais apontadas para frear a retomada 
da confiança e distanciar ainda mais a perspectiva 
entre consumidores e produtores.

Dando continuidade à tendência de alta da 
confiança empresarial e dos consumidores, os 
índices continuaram a subir em julho, mas sinalizam 
acomodação nas prévias de agosto. O Índice de 
Confiança Empresarial (ICE) subiu 3,1 pontos em 
julho, atingindo o maior nível desde junho de 2013, 
e recua 0,7 ponto na prévia de agosto. O Índice de 
Confiança do Consumidor (ICC) subiu 1,3 ponto e 
cai 1,7 ponto nos mesmos períodos. O resultado 
de agosto, caso confirmado, parece sinalizar 
principalmente a preocupação de empresas com 
os riscos de nova onda da covid-19 com a variante 
delta. Pelo lado dos consumidores, a inflação e 
taxas de desemprego ainda elevados também têm 
sido fatores a dificultar a retomada da confiança 
e contribuído para o grande distanciamento em 
relação aos níveis de confiança empresariais. Além 
disso a diferença de confiança entre as rendas 
mais baixas e aquelas mais altas se encontra no 
maior nível da série histórica.

Outras questões internas que podem ser limitadoras 
do crescimento consistente e sustentado da 
economia brasileira – aquele que não depende 
apenas de variáveis externas – são a crise hídrica 

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-08/2021-08-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-08/2021-08-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-08/2021-08-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-08/2021-08-boletim-macro.pdf
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e a opção do Banco Central de conter a alta da 
inflação com contínuas elevações da taxa básica 
de juros. Diversos analistas têm apostado que 
na próxima reunião do Copom a taxa tenha um 
incremento de 1,25 pontos percentuais, refletindo 
a deterioração do quadro inflacionário que deve se 
agudizar com o aumento – ainda que muito pequeno 
– da inflação também nos serviços. Se essa opção 
se confirmar a política monetária passa de uma 
opção de perseguição de um juro neutro para uma 
política contracionista, aquela que desestimula a 
produção a consumo, dificultando as possibilidades 
de soerguimento da economia brasileira. 

No que tange as contas externas, as transações 
correntes têm registrado um aumento do déficit, 
seguindo o movimento de retomada da normalidade 
das atividades econômicas. Na comparação 
interanual, o superávit que ainda se mantém na 
balança comercial também apresentou recuou; as 
despesas líquidas de renda primária cresceram e 
a conta de serviços apresentou redução. O déficit 
em transações correntes, portanto nos dozes 
meses que se encerraram de julho do presente do 
ano somou o montante de US$20,3 bilhões, o que 
corresponde a 1,30% do PIB, ligeiramente superior 
a junho de 2021 quando o mesmo perfazia o total 
de 1,26 do PIB, mas ainda inferior a julho do ano 
de 2020, quando estava em US$42,8 bilhões, ou 
2,65% do PIB. 

O déficit na conta de serviços totalizou US$1,3 bilhão em 
julho de 2021, redução de 34,0% em relação ao déficit 
de US$2,0 bilhões em julho de 2020. A conta de viagens 
internacionais registrou despesas líquidas de US$229 
milhões no mês, ante US$127 milhões em julho de 
2020. As despesas líquidas de aluguel de equipamentos 
somaram US$609 milhões em julho de 2021, redução de 
48,4% na comparação com julho de 2020, influenciada 
pela nacionalização de equipamentos no âmbito 
do Repetro. As despesas líquidas de serviços 
de propriedade intelectual totalizaram US$325 
milhões em julho de 2021, crescimento interanual 
de US$64 milhões. Em linha com a expansão do 
volume de comércio, as despesas líquidas de 
transporte totalizaram US$273 milhões em julho de 
2021, aumento interanual de US$77 milhões.

No entanto, é bom fazer menção ao fato de que 
os fluxos de comércio internacional respondem 
a comportamentos distintos quando a chave 
de análise é entre os índices de preços e os 
volumes de vendas. Pela valorização das 
commodities exportadas pelo Brasil, nota-se que 
o crescimento em valor das nossas exportações 
tem como elemento de liderança os preços, que 
apresentaram elevação de 28,2% entre os meses 
de janeiro e julho de 2020 e 2021 enquanto o 
volume de exportações cresceu apenas 3,9% no 
mesmo período. 

Recortando apenas o mês de julho tem-se que os 
preços avançaram muito mais, chegando a 44%, 
mas o volume, no entanto, apresentou recuo de 
9%. Portanto, nosso saldo positivo na Balança 
Comercial está fortemente correlacionado a 
demanda internacional que amplia o preço das 
mercadorias, e muito menos na dinâmica interna 
de elevar a produção e o volume de mercadorias 
exportadas. Já no que tange as importações, é o 
volume que supera os preços. 

Por fim, no que tange aos elemento exógenos 
que concorrem para a possibilidade de freio ao 
crescimento brasileiro ressaltam-se a redução 
dos fluxos de investimento direto no país e a 
estabilização do crescimento das principais 
economias centrais, com destaque para o recente 
recuo da economia norte americana, que sofre 
com questões relacionadas a gargalos de oferta. 

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno
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POLÍTICA MONETÁRIAL
No presente boletim, trataremos da decisão 
do Copom de elevar a taxa básica de Juros em 
1.00% e, para além disso, apontar para aumentos 
futuros de mesma magnitude, deixando claro o 
objetivo de aumento do ritmo de aperto da política 
monetária. Ademais, passaremos por alguns 
índices de inflação e debateremos um pouco as 
possíveis trajetórias para a política monetária até 
o fim do ano e, em perspectiva, para 2022 que 
já se avizinha. Além disso, trataremos do que já 
havíamos comentado em publicações anteriores, 
isto é, a lei aprovada que cria o instrumento de 
Depósitos Voluntários com o qual contará para a 
gestão da política monetária.

Em sua 240ª Reunião, ocorrida nos dias 3 e 4 
de Agosto, o Copom apresentou um cenário 
base ainda permeado por muitas incertezas. No 
plano internacional, aponta-se para os riscos 
de disseminação da variante Delta e riscos 
inflacionários para a recuperação econômica. 
Não obstante, considera-se favorável ainda o 
ambiente externo para as economias emergentes. 
No plano interno, o comitê vê uma recuperação 
robusta da atividade econômica no segundo 
semestre de 2021. Ainda, aponta-se para o fato de 
que “as diversas medidas de inflação subjacente 
apresentam-se acima do intervalo compatível com 
o cumprimento da meta”. 

Sobre os índices de inflação, o comitê destaca 
a alta nos preços do setor de serviços e a 
continuidade de pressões nos preços de bens 
industriais, sublinhando também a possibilidade 
de uma possível elevação nos preços de energia 
elétrica. Nesse sentido, os riscos avaliados pelo 
comitê em torno do cenário de inflação continuam 
apontando em direções contrárias. Por um lado, 
possíveis deteriorações no cenário fiscal produzem 
risco altista para a inflação futura. Por outro, 
existe a possibilidade de reversão dos preços 
internacionais de commodities, o que somaria um 
risco baixista para ao cenário de inflação. 

Um outro ponto importante discutido pelos 

membros do comitê é o nível de ociosidade da 
economia brasileira. O comitê acredita que, com 
a retomada robusta da atividade que se desenha 
nesse segundo semestre, os índices de ociosidade 
devem convergir para os níveis pré-pandemia. 
Outrossim, os membros do comitê apontaram que 
as recentes elevações nos componentes inerciais 
dos índices de inflação, bem como a retomada 
mais forte da atividade econômica no Brasil, com 
destaque para o setor de serviços, impõem ao 
comitê a necessidade de lançar mão de uma política 
monetária mais restritiva, inclusive com juro acima 
do patamar neutro - aquele que não estimula nem 
desestimula inflação e demanda agregada. Como 
resultado, o comitê elevou o juro básico em 1.00%, 
0.25% a mais do que vinha anunciando e  sinalizou 
que nas próximas reuniões continuará o processo 
de elevação da taxa básica com aumentos de 
mesma magnitude, isto é, 1.00%.

Os números do IGP-10 de Agosto nos ajudam a 
ter uma ideia do que o Comitê enfrenta em termos 
da conjuntura inflacionária. Com uma elevação 
no mês de 1.18% frente a 0.18% em Julho, a 
desagregação do índice nos mostra que mais 
aumentos nos preços de alimentos e derivados de 
petróleo serão sentidos nos próximos meses. No 
acumulado de 12 meses, o IPA desagregado em 
estágios de produção nos mostra que a elevação 
nos preços de matérias primas está em 55.39%, 
enquanto que para bens intermediários e finais, 
tem-se respectivamente elevações acumuladas 
em 12 meses de 45.11% e 24.78%. Ou seja, 
à medida em que a economia se recuperar é 
provável que haja ajustes de preços nas pontas 
das cadeias produtivas, o que poderá contaminar 
preços ao consumidor. 

Ademais, em alimentos, temos diversas 
ocorrências de geadas em importantes regiões 
produtoras, o que se junta à tendência de elevação 
nos preços de grãos no período entre-safra. Ao 
mesmo tempo, a política de ajuste de preços da 
Petrobras, pari-passu aos preços internacionais, 
coloca em perspectiva mais aumentos nos preços 
de derivados de petróleo internamente. Entre 
as maiores influências positivas no IPA, tem-se 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=129
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=129
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-08/igp-10_fgv_press-release-resumido_ago21-.pdf
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-aumenta-gasolina-em-3-3-e-alta-acumulada-no-ano-ja-e-de-51,70003808088
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,petrobras-aumenta-gasolina-em-3-3-e-alta-acumulada-no-ano-ja-e-de-51,70003808088
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exatamente os produtos ligados a agropecuária 
como a Soja e o Milho que devolveram recentes 
baixas, subindo neste mês em 6.79% e 10.03% 
frente a -9.03% e -8.52% nos mês anterior. Já no 
IPC, índice que capta a inflação ao consumidor, 
entre as maiores influências positivas tem-se a 
tarifa de energia elétrica (5.74%) e derivados do 
petróleo (Gasolina - 2.13%).

O IPCA de Julho apresentou alta de 0.96% frente 
a 0.53% em Junho. Entre os maiores responsáveis 
por essa alta de quase 1.00%, se destacam 
os preços de Habitação (impacto de 0.48%), 
Transportes (0.32%) e Alimentos e Bebidas 
(0.13%). Ainda, a desagregação desses grandes 
grupos de maior impacto aponta quais preços 
específicos são os maiores responsáveis pelo 
crescimento do índice: em Habitação, se destacam 
com um aumento respectivo de 7.88% e 4.27% os 
preços de Energia Elétrica e do Botijão de Gás; no 
grupo de transportes, destaca-se o aumento nos 
preços de passagens aéreas (35%) e, por fim, 
no grupo de Alimentação e Bebidas, as maiores 
contribuições vieram do tomate (18.65%) e dos 
frangos em pedaços (4.28%).

Ou seja, inflação de custos coloca em perspectiva 
a incapacidade da Autoridade Monetária em 
combater a inflação sem altos prejuízos para a 
atividade econômica e, por conseguinte, para a 
renda das famílias que já vem pressionada desde o 
período pré-epidêmico. O economista Ailton Braga 
estima a necessidade de ajuste da taxa Selic em 
função do retorno da inflação à meta estabelecida. 
Para ele, dado o histórico dos últimos ciclos da 
taxa básica, uma elevação dos juros em 2.0% ou 
3.0% acima da taxa neutra estimada em Julho 
passado de 7.1% levaria a inflação em 2022 para 
intervalos compatíveis com o cumprimento da meta 
- estamos falando de juros nominais entre 9.0 % e 
10.0%. Neste rumo, muito provavelmente teremos 
mais uma frustração da retomada eufórica que se 
propagandeia desde 2016. 

Em tempo, cabe-nos notar aqui que o Banco Central 
do Brasil regulamentou seu mais novo instrumento 
de gestão da politica monetária: os Depósitos 

Voluntários. Esse instrumento será utilizado como 
forma alternativa às operações compromissadas 
na  tarefa de enxugamento de liquidez do sistema 
monetário. Ou seja, para adequar a taxa de 
juros de mercado no curtíssimo prazo à meta 
operacional definida pelo Copom para a taxa 
Selic, o Banco Central do Brasil poderá, ao invés 
de ofertar operações compromissadas, executar 
leilões públicos ou apenas para os dealers no 
Selic em que se transacionará as operações de 
Depósitos. Ainda teremos que observar como se 
comportará a gestão da política monetária com a 
introdução desse novo instrumento, mas abre-se 
a possibilidade de que se reduza a utilização das 
operações compromissadas e, portanto, podemos 
ver mais à frente a utilização de indicadores 
fiscais mais relacionados de fato ao esforço fiscal. 
Acreditamos que a introdução desse instrumento é 
a possibilidade de um avanço.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31328-ipca-tem-alta-de-0-96-em-julho
https://blogdoibre.fgv.br/posts/politica-monetaria-inflacao-nivel-de-atividade-e-taxa-de-juros-neutra
https://blogdoibre.fgv.br/posts/politica-monetaria-inflacao-nivel-de-atividade-e-taxa-de-juros-neutra
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/08/14/previses-para-o-crescimento-de-2022-pioram-com-juros-mais-altos-e-aumento-do-risco-fiscal-e-do-poltico.ghtml


©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA 

7

POLÍTICA FISCAL
Em Agosto, o debate fiscal no Brasil tem girado em 
torno de dois eixos: de um lado, o Governo Federal 
tem tentado a todo custo preservar capacidade 
de gasto de modo a viabilizar uma expansão de 
programas sociais em ano eleitoral, o que, a 
despeito do crescimento da fome e da miséria nos 
últimos anos, é criticado pelo “mercado” por sua 
intenção eleitoreira; de outro, o advento de velhas 
surpresas - inconfessavelmente previstas pelo 
Ministério da Economia - como o crescimento das 
obrigações da União decorrentes de ações judiciais 
transitadas em julgado (os precatórios) e novas 
potenciais surpresas - cujos efeitos imediatos 
não serão sentidos - como a aprovação de uma 
reforma do Imposto de Renda Federal com perda 
de receitas.

Sobre a Reforma Tributária, já vínhamos tratando 
em boletins anteriores de sua deformação e 
incompostura. Tratamos aqui, então, sobre o 
problema dos precatórios e sobre as incertezas para 
o quadro fiscal e para a economia como um todo 
geradas pela instabilidade política, característica 
precípua do governo corrente.

Os precatórios vem crescendo já há alguns anos: 
do valor anual em 2015 de R$ 26,2 bi para R$ 
55,5 bi em 2021. Para o ano de 2022, o valor 
devido pela União seria de R$ 89 bi. O problema 
que se desenha é que o crescimento dessa conta 
para o ano fiscal de 2022 compromete, por um 
lado, a capacidade de qualquer expansão de 
gastos discricionários do Governo Federal e, por 
outro, segundo o próprio  Ministro Paulo Guedes, 
pode comprometer o pagamento de despesas 
obrigatórias e, por conseguinte, o funcionamento 
regular da máquina pública. Dessa forma, ficariam 
comprometidos os planos de expansão de 
programas sociais do governo, bem como a própria 
capacidade de o governo manejar sua base política 
no Congresso no ano que vem.

Diante da situação, a primeira reação pública do 
governo foi a de afirmar que fora “pego de surpresa” 
e, em seguida, a apresentação de uma Proposta de 

Emenda Constitucional que visasse parcelar essas 
dívidas. Segundo altos funcionários do Ministério 
da Economia, a aprovação do projeto permitirá ao 
governo “economizar” R$ 33,5 bi. Pela proposta, o 
governo poderá parcelar dívidas superiores a R$ 
66 milhões, não poderá parcelar dívidas abaixo 
de R$ 455 mil e valores entre esses dois limites 
poderão ser parcelados se sua soma superar 2,6% 
da receita corrente líquida. Ademais, a proposta 
também prevê a criação de um fundo em que se 
depositem receitas de liquidação do patrimônio 
da União e que esse fundo seja destinado ao 
pagamento futuro de precatórios. 

Vale apontar uma boa solução apontada pelo 
economista Alexandre Manoel. Segundo ele, deve-
se observar três princípios norteadores nesse 
caso: a simplicidade, a segurança jurídica e a 
austeridade fiscal. Pelo princípio da simplicidade, 
a criação de tal fundo deveria ser descartada. 
Pelo principio da segurança jurídica, impor um 
limite em termos da receita corrente líquida para o 
parcelamento de precatórios de valor entre 455 mil 
e 66 milhões, deveria ser descartada. Por fim, pelo 
princípio da austeridade fiscal, Manoel propõe que 
se discuta abertamente com a sociedade se faz 
sentido colocar esse tipo de despesa sob o guarda-
chuva do teto de gastos.

Assim, a aprovação da PEC poderá viabilizar 
espaço fiscal para o governo  em 2022, o que, por 
si só, não é necessariamente condenável. O que 
preocupa a todos, em verdade, é a instabilidade 
provocada por regras extremamente restritivas e, 
muitas vezes, o casuísmo de soluções encontradas. 
Para além dos arroubos antidemocráticos do 
governo, a indefinição do cenário fiscal futuro afeta 
a expectativa dos empresários e, muitas vezes, os 
obriga a postergação de projetos de investimento. 
Nesse sentido, não somente se aponta as tentativas 
do governo de abrir espaço fiscal casuisticamente 
por fora das regras fiscais atuais, mas também 
pela própria vigência de regras fiscais.

https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/07/30/conta-de-r-89-bilhoes-em-precatorios-para-2022-e-meteoro-citado-por-paulo-guedes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/07/30/conta-de-r-89-bilhoes-em-precatorios-para-2022-e-meteoro-citado-por-paulo-guedes.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/governo-para-se-nao-tiver-regra-para-precatorios-diz-guedes/
https://www.poder360.com.br/economia/governo-para-se-nao-tiver-regra-para-precatorios-diz-guedes/
https://www.poder360.com.br/economia/governo-para-se-nao-tiver-regra-para-precatorios-diz-guedes/
https://www.poder360.com.br/economia/governo-deve-economizar-r-335-bi-em-2022-com-pec-dos-precatorios-diz-economia/
https://www.poder360.com.br/economia/governo-deve-economizar-r-335-bi-em-2022-com-pec-dos-precatorios-diz-economia/
https://blogdoibre.fgv.br/posts/e-possivel-tirar-precatorios-do-teto-respeitando-constituicao-e-responsabilidade-fiscal
https://blogdoibre.fgv.br/posts/e-possivel-tirar-precatorios-do-teto-respeitando-constituicao-e-responsabilidade-fiscal
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Gráfico 1: Volume de Serviços com ajuste 
sazonal (índice de base fixa 2014=100)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

A aceleração dos serviços tem sido um 
componente de preocupação da política 
econômica. Embora os principais fatores que 
contribuíram para a alta recente do índice de 
preços terem sido os preços administrados (em 
especial, a tarifa de energia elétrica e os preços 
dos combustíveis), a perspectiva do Banco 
Central de inflação dos serviços tem sido uma 
das principais motivações da recente alta da 
taxa de juros. 

A indústria ficou estável em junho, porém 
registrou queda de 2,5% no segundo trimestre 
de 2021 com relação ao primeiro. Assim, o 
primeiro semestre foi encerrado em patamar 
3,2% abaixo de dezembro de 2020. A queda no 
trimestre foi motivada pelo resultado na indústria 
de transformação, que recuou 3,8%, enquanto 
a extrativa apresentou expansão de 4,8%. Na 
indústria de transformação, cabe destacar o 
mau desempenho sobretudo do setor de bens 
de consumo, que tem grande parte do destino 
da produção o mercado interno, e que tem tido 
maior dificuldade em se recuperar. De outro 
lado, o setor de bens de capital tem registrado 
um melhor desempenho, em parte puxado pela 
exportação. 

SETORES
Os resultados de junho, mais uma vez, apontam a 
fragilidade da retomada da economia. A aceleração 
da vacinação no segundo semestre deve prover 
bons instrumentos para uma recuperação mais 
sólida. Como fatores exógenos que podem trazer 
riscos, ressaltam-se a queda das expectativas do 
crescimento da economia global, a crise hídrica – e, 
consequentemente, energética – e a instabilidade 
política institucional. Do ponto de vista da dinâmica 
interna, permanecem as restrições relacionadas 
a falta de vigor do mercado de trabalho. Para 
além dos agrupamentos de setores econômicos 
tradicionalmente analisados, destaca-se ao final da 
seção o desempenho dos serviços de aplicativos e 
de cooperativas no período da pandemia.

O melhor desempenho setorial no mês coube 
aos serviços, que registraram alta de 1,7% na 
comparação com o mês imediatamente anterior, 
já descontados os efeitos da sazonalidade. Com o 
resultado, o setor pela primeira vez desde o início 
da pandemia apresentou ligeira alta no acumulado 
em 12 meses, de 0,4%. No segundo trimestre, 
o setor apresentou alta de 2,0% na comparação 
com os primeiros três meses do ano, com taxas 
positivas em todos os segmentos. O resultado 
de um lado foi beneficiado pela baixa base de 
comparação, devido a morosidade da recuperação 
da atividade, de outro, pela aceleração da 
vacinação que possibilitou a gradual reabertura 
dos estabelecimentos. 

Dentre as grandes categorias, o avanço mais 
expressivo foi observado nos serviços prestados 
às famílias, que apresentaram expansão de 8,1% 
em relação a maio. Ainda assim, esse segmento, 
responsável por boa parte dos empregos, ainda 
se encontra 23% abaixo do patamar pré pandemia 
(fev/20), sinalizando que ainda há um caminho longo 
para a recuperação. Em outro sentido, os serviços 
de informação e comunicação que foram os que 
tiveram melhor desempenho durante o último ano, 
após ligeira baixa no mês de maio retornaram a 
apresentar crescimento, registrando +2,5%.
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Gráfico 2: Produção industrial mensal com 
ajuste sazonal (Índice de base fixa 2012=100)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

A crise hídrica e a pressão inflacionária 
– pressionando a taxa de juros, hoje já 
projetada para encerrar o ano em ao menos 
7% - tem preocupado o segmento industrial. 
Os juros preocupam tanto pela necessidade 
de financiamento de investimentos, seja pelo 
financiamento do consumo de bens duráveis. 
Soma-se a essa preocupação o elevado nível 
de endividamento e inadimplência das famílias, 
devido o baixo dinamismo do mercado de trabalho 
e retração da renda da população. 

O comércio também decepcionou no mês de 
junho. Enquanto a mediana das projeções de 
mercado apontava alta de 0,5% - para o índice 
restrito – o resultado do mês foi de queda de 1,7%. 
Ainda assim, no trimestre, o varejo se expandiu 
3%, e junho foi encerrado 2,4% acima do patamar 
de dezembro. Apesar do resultado positivo no 
semestre, o segmento foi deveras impactado pela 
elevação da inflação que, em face de um mercado 
de trabalho desaquecido, impossibilita o consumo 
de boa parte da população, motivando a frágil 
retomada. 

Gráfico 3: Volume de vendas do varejo com 
ajuste sazonal (Índice de base fixa 2014=100)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE. 

A agropecuária que foi o único setor que apresentou 
crescimento consistente ao longo desse período de 
pandemia, enfrenta hoje um cenário de risco com a 
elevação dos preços dos adubos e fertilizantes no 
mercado internacional. A elevação desses preços 
representa uma elevação de custos para o setor, 
estimado em +23% para a soja e +33% para o milho, 
que estão entre os produtos de maior dinamismo da 
pauta de produção agrícola brasileira. 

Atividades mais permeadas pela tecnologia têm 
apresentado um desempenho mais expressivo 
e consistente. Se as lojas físicas do comércio 
têm enfrentado dificuldades em apresentar 
crescimento, o e-commerce segue apresentando 
um crescimento significativo. Só em 2020, foram 
mais de 20 milhões de usuários que utilizaram 
plataformas de comércio online pela primeira vez, 
e estima-se que o volume dessas transações tenha 
aumentado em quase 70%. 

Os serviços de aplicativos também explodiram. Só 
a empresa “99” que presta serviços de transporte 
individual foi responsável, segundo estimativa da 
FIPE, por 0,2% do PIB brasileiro em 2020 e por 
mais de 300 mil empregos (entre diretos e indiretos. 
De acordo com o Instituto Locomotiva, em abril em 
torno de 20% da força de trabalho – 32,4 milhões 
de brasileiros – dependiam de alguma forma de 
aplicativos para trabalhar. Antes da pandemia, 
estima-se que essa parcela era de 13%. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/08/adubo-dispara-no-mercado-externo-e-compromete-custos-de-producao-em-2022.shtml?origin=folha
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-08/queda-de-indice-global-da-fgv-reflete-recuo-da-expansao-do-pib
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/12/cerca-de-11-4-milhoes-de-brasileiros-dependem-de-aplicativos-para-ter-uma-renda
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Cabe destacar que esse fenômeno tem efeitos 
perversos sobre o mercado de trabalho. Se, de um 
lado, a tecnologia – desacompanhada de políticas 
de reabsorção de mão de obra – gera desemprego 
tecnológico (perda de postos de trabalho por 
automatização de processos), por outro, boa parte 
dos empregos gerados são com poucos direitos, 
baixa estabilidade, e condições precárias. Em um 
cenário de enorme pressão baixista sobre o custo 
da mão de obra perante ao elevado desemprego e 
a desestruturação das leis trabalhistas, o setor tem 
um resultado de elevada concentração de renda, 
com os montantes movimentados concentrados 
nos principais acionistas. 

Se os aplicativos representam uma forma de 
organização da atividade que têm reflexos sociais 
questionáveis, as cooperativas são uma forma de 
organização que se contrapõe a tal que também 
tiveram um desempenho positivo nesse período. 
Essa forma de trabalho que visa um resultado 
econômico satisfatório para os cooperados junto 
a avanços sociais, em contraposição às empresas 
tradicionais orientadas pelo lucro empresarial. O 
número de cooperativas no Brasil cresceu 11% 
em 2020, chegando a quase 5 mil, envolvendo 70 
milhões de pessoas – um terço da população.

Os principais segmentos de cooperativas que 
apresentaram resultado positivo em 2020 foram 
as de crédito e agrícolas. As primeiras chegaram 
a quase 12 milhões de pessoas, com carteira 
de mais de R$200 bilhões. Destaca-se o poder 
que possuem de atender pessoas que não são 
atendidas pelo sistema financeiro tradicional. 
Quanto às agrícolas, foram responsáveis por mais 
de metade da produção nacional, sendo formadas 
por 80% de pequenos e médios produtores, com 
um milhão de produtores associados – em torno 
de um quinto dos agropecuaristas brasileiros. O 
faturamento das cooperativas agrícolas em 2020 
foi de R$239 bilhões, retornando R$8,5 bilhões em 
impostos.

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,assim-como-em-outras-crises-cooperativas-tiveram-um-crescimento-durante-a-pandemia-de-covid-19,70003803835
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MERCADO DE 
TRABALHO, 
DESIGUALDADE E 
POLÍTICAS SOCIAIS
No Brasil há duas pesquisas principais de 
mensuração das condições do mercado de 
trabalho. A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio, que é realizada de forma mensal 
e contínua pelo IBGE e o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados realizado pelo 
Ministério do Trabalho. A primeira tem maior 
abrangência, coletando informações sobre 
emprego, desemprego, renda e outras variáveis. 
No entanto, a PNAD é uma pesquisa amostral, 
com menor precisão e que, por questões 
sanitárias, tem sido realizada por telefone. 
No que tange ao CAGED as informações 
não precisam ser ponderadas uma vez que 
são feitas exatamente para cada trabalhador 
admitido e demitido e lançadas pelas empresas. 
No entanto, para o CAGED, apenas registros 
formais são lançados, o que torna a pesquisa 
– em que pese mais precisa – de menor 
abrangência, posto que mais a metade do 
mercado do trabalho brasileiro encontra-se em 
uma situação – latsu sensu – de informalidade, 
que abrange não somente trabalhadores da 
iniciativa privada que não detém registro em 
carteira de trabalho, senão que, também, outros 
vínculos informais, tais como trabalhadores 
por conta própria, empregadores sem CNPJ, 
trabalhadores domésticos sem carteiras e até 
mesmo trabalhadores do setor público sem 
registro.

Soma-se a diferença de escopo, as mudanças 
metodológicas recentes no CAGED, que não 
somente impedem comparações de médio e longo 
prazo sem ponderações quanto inflam o que é 
considerado “emprego formal” na medida em que 
o registro passou a considerar bolsistas, dirigentes 
sindicais e outras ocupações que anteriormente 
estavam fora do nível de abrangência.

As divergências entre as duas pesquisas não 
são apenas numéricas quanto apontam para 
sentidos opostos: enquanto o CAGED apresenta 
mensalmente recordes de geração de emprego, 
a mensuração de postos de trabalho formais 
coletados pelos registros da PNAD também 
mantém uma trajetória ascendente mas essa, 
no entanto, aponta no sentido da permanência e 
ampliação do desemprego.

Na esteira na polêmica, recentemente o Ministro 
da Economia, Paulo Guedes, disse que a PNAD 
está “na idade da pedra lascada” em um claro 
tom de deslegitimação metodológica da pesquisa 
realizada pelo IBGE. 

O aumento da mobilidade social, com o avanço 
da imunização e a queda das restrições ao 
funcionamento de quase a totalidade das 
atividades econômicas fez crescer o nível de 
emprego, concomitantemente, faz crescer 
o contingente de pessoas que voltaram a 
procurar trabalho. Soma-se a abertura da 
economia à queda expressiva do valor do 
auxílio emergencial e o encarecimento do 
nível de vida pelo impacto inflacionário. 
Dessa forma, o contingente de pessoas sem 
renda ou necessitando complementar a renda 
familiar pressiona os níveis de participação, 
que comporta tanto um aumento no nível de 
ocupação quando se desocupação, lembrando 
que a taxa de participação é o total das pessoas 
ocupadas no mercado de trabalho – que hoje 
está em 48,9% - e o total de pessoas que está 
procurando emprego, cifra que perfaz o total de 
14,6%. Isso tudo sobre o total da população em 
idade para trabalhar.

https://economia.ig.com.br/2021-07-30/guedes-critica-ibge-pnad-caged.html
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Gráfico 1: Taxa de Participação na força de 
trabalho, na semana de referência, das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade em (%)  
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Fonte: PNAD Contínua. Elaboração: CEE/IREE.

Outros indicadores trazidos na análise do 
fechamento desse trimestre móvel (março/abril/
maio) ainda preocupam e colocam freio ao 
crescimento sustentado da economia brasileira. 
O rendimento real médio efetivo das pessoas 
ocupadas teve uma queda de 9% em relação ao 
trimestre anterior, o que sugere que as admissões 
estão sendo realizadas em patamar salarial mais 
rebaixado em relação ao período pré-crise. Por fim, 
o aumento tímido no nível de ocupação, no entanto, 
também tem sido acompanhada de persistente 
elevação na taxa composta de subutilização da 
força de trabalho, que chegou – no último trimestre 
móvel – ao patamar de 29,3% da população. Esse 
indicador também sugere que as admissões estão 
concentrando-se em empregos de menor jornada 
de trabalho, o que impacta o total recebido pelos 
trabalhadores, ensejando dificuldades à retomada 
interna da acumulação. 
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