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 No Boletim Focus desta semana, divulgado na segunda-

feira (28), foram mantidas as tendências das 

expectativas registradas nas duas semanas anteriores. A 

previsão de crescimento do PIB em 2020 teve uma leve 

melhora, passando de -5,05% para -5,04%. Já a inflação 

esperada para este ano foi revista de 1,99% para 2,05%, 

sendo esta a sétima semana seguida de alta nas 

previsões do IPCA. Por outro lado, as expectativas pelo 

patamar da taxa Selic e da taxa de câmbio para o final 

do ano ficaram em 2,00% a.a. e em R$/US$ 5,25, 

respectivamente. 

 

 Também na segunda-feira (28) o Banco Central 

divulgou os dados do mercado de crédito brasileiro 

referentes ao mês de agosto1. O saldo total de crédito 

do país alcançou R$ 3,736 trilhões, representando uma 

alta de 1,9% em relação a julho, e de 12,1% na 

comparação contra agosto de 2019. A taxa média de 

juros (18,70%), o spread médio (14,99%) e a 

inadimplência (2,65%) caíram no país, tanto na variação 

mensal quanto na variação interanual.  

 

 Na quarta-feira (30) foram anunciados os números do 

mercado de trabalho formal para agosto, conforme o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) do Ministério da Economia2. Os resultados do 

mês foram positivos para o Brasil e para o Espírito Santo, 

com saldo líquido de empregos de 249 mil e de 6,2 mil, 

respectivamente. No entanto, no acumulado do ano 

entre janeiro e agosto, tanto o país (-849 mil) quanto o 

estado (-18,3 mil) apresentam redução de vagas 

formais. 

 

 Na mesma quarta-feira (30), o IBGE divulgou os dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua Mensal (PNADC/M)3. A taxa de desocupação 

voltou a aumentar no país e chegou a 13,8% no 

trimestre móvel de maio a julho de 2020, o que 

representa o maior valor da série histórica iniciada em 

2012. Na comparação contra o trimestre móvel 

imediatamente anterior (abril a junho de 2020) a taxa 

teve aumento de 0,5 ponto percentual, enquanto em 

relação ao mesmo trimestre do ano anterior (maio a 

julho de 2019) houve alta de 2,0 pontos percentuais. 

 

 

 

Focus – Expectativas de mercado – 25 de setembro de 2020 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Indicadores de crédito – Brasil 

  Ago/2019 Jul/2020 Ago/2020 

Saldo de Crédito (R$ bilhões) 3.331,73 3.666,28 3.736,46 

Taxa média de juros (% a.a.) 24,77 19,15 18,70 

Spread médio (% a.a.) 19,42 15,50 14,99 

Inadimplência (% a.a.) 3,04 2,75 2,65 

Fonte: Banco Central do Brasil. | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Saldo de empregos formais - Brasil e Espírito Santo, 

Agosto 2020 

  Admitidos Desligados Saldo 

Brasil 

Agosto¹       1.239.478          990.090    249.388  

Acumulado jan-ago²       9.180.697      10.030.084  -849.387  

Espírito Santo 

Agosto¹            24.463             18.297          6.166  

Acumulado jan-ago²          176.838           195.225  -18.387  

¹ Série sem ajuste de declarações entregues fora do prazo. 
² Série com ajuste de declarações entregues fora do prazo, exceto para o último 
mês considerado. 
Fonte: Caged - Ministério da Economia | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Taxa de Desocupação (%) – Brasil, trimestres móveis 

 
                           Fonte: PNAD Contínua Mensal – IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

04/09 11/09 18/09 25/09

PIB (% de crescimento) -5,04

IPCA (%) 2,05

Selic (% a.a.) 2,00

Câmbio (R$/US$) 5,25

Comportamento das 

últimas 4 semanasIndicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado (2020)

1 Acesse o relatório sobre as estatísticas de crédito em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasmonetariascredito  

2 Saiba mais sobre os dados do Caged em: https://portaldaindustria-es.com.br/publicacao/494-es-registra-criacao-de-6-166-postos-celetistas-em-agosto-de-2020  

3 Veja divulgação sobre os resultados da PNADC/M em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28998-pnad-

continua-taxa-de-desocupacao-e-de-13-8-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-30-1-no-trimestre-encerrado-em-julho-de-2020  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasmonetariascredito
https://portaldaindustria-es.com.br/publicacao/494-es-registra-criacao-de-6-166-postos-celetistas-em-agosto-de-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28998-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-13-8-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-30-1-no-trimestre-encerrado-em-julho-de-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28998-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-13-8-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-30-1-no-trimestre-encerrado-em-julho-de-2020
fosantos
Carimbo
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 Ainda na quarta-feira (30), o Banco Central divulgou as 

estatísticas fiscais federais referentes ao mês de agosto4. 

O Governo Central deve déficit primário de -R$ 96,5 

bilhões no mês, de forma que no acumulado de janeiro a 

agosto o valor chegou a –R$ 601,8 bilhões. A Dívida Bruta 

do Governo Geral alcançou 88,8% do PIB em agosto, 

representando aumento de 2,4 pontos percentuais na 

passagem do mês. 

 

 Na quinta-feira (01), a Receita Federal apresentou os 

dados referente à arrecadação das receitas federais em 

agosto5. O total arrecadado foi de R$ 124,5 bilhões no 

mês, representando alta real de 7,1% em comparação a 

julho de 2020. Em relação a agosto de 2019, houve 

crescimento real de 1,33%. No entanto, no acumulado 

dos oito primeiros meses do ano, a arrecadação federal 

somou R$ 909,7 bilhões, o que significa uma queda real 

de -13,2% em relação ao mesmo período do ano 

passado, e representa o menor patamar desde 2010.  

 

 Também na quinta-feira (01) foram divulgadas pelo 

Ministério da Economia as estatísticas nacionais de 

comércio exterior de setembro6. As exportações do Brasil 

totalizaram US$ 18,5 bilhões, alta de 4,0% em relação a 

agosto, e queda de -9,1% em comparação com setembro 

de 2019. No lado das importações, o país totalizou US$ 

12,3 bilhões, também com alta na variação mensal 

(10,4%) e com retração na comparação interanual              

(-25,5%). Com isso, o saldo da balança comercial de 

setembro foi de US$ 6,2 bilhões, e a corrente de comércio 

foi de US$ 30,8 bilhões. No ano, de janeiro a setembro, a 

balança comercial tem saldo positivo de US$ 42,4 bilhões. 

 

 Na sexta-feira (02) o IBGE divulgou os resultados 

nacionais da Pesquisa Indústria Mensal – Produção Física7 

que mostraram evolução positiva da indústria brasileira 

em agosto, crescendo 3,2% em comparação a julho. 

Todas as categorias econômicas tiveram crescimento, 

com destaque para os bens de consumo duráveis 

(18,5%). No entanto, na comparação da produção 

industrial total em relação a agosto de 2019 houve queda 

de -2,7%. E no acumulado entre janeiro e agosto, bem 

como no acumulado em 12 meses, a produção da 

indústria brasileira também apresentou redução de -8,6% 

e de -5,7%, respectivamente. 

 

 

 

 

Estatísticas Fiscais – agosto 2020 

Indicador Ago/2019 Jul/2020 Ago/2020 

Resultado Primário - Governo 

Central (em R$ bilhões) 
-16,5  -88,1  -96,5  

Dívida Bruta do Governo Geral 

(em % do PIB) 
79,8 86,4 88,8 

Fonte: Banco Central do Brasil | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Arrecadação Federal (R$ bilhões) – janeiro a agosto 

 

                 Fonte: Receita Federal| Elaboração: Ideies/Findes 

 

Saldo da balança comercial por mês – Brasil, 2019 e 2020 

 

      Fonte: Ministério da Economia | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação % da Produção Física Industrial, Brasil – agosto 2020 

Categorias 

Econômicas 

Ago 2020/ 

Jul 2020* 

Ago 2020/ 

Ago 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria Geral 3,2 -2,7 -8,6 -5,7 

Bens de Capital 2,4 -16,9 -20,2 -14,3 

Bens Intermediários 2,3 1,9 -4,2 -3,2 

Bens de Consumo 2,9 -7,1 -13,7 -8,1 

Duráveis 18,5 -7,7 -30,1 -18,8 

Semiduráveis e 

não Duráveis 
0,6 -7,0 -9,0 -5,2 

*Série com ajuste sazonal      

Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Ideies/Findes  
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Encontre este e outros produtos/estudos do Ideies em nosso site: www.portaldaindustria-es.com.br 

4 Acesse a análise do Banco Central em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais  
5 Saiba mais em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/receita-federal-arrecadou-mais-de-r-124-bilhoes-em-agosto-de-2020  

6 Acesse os dados da balança comercial em: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-semanal  

7 Veja mais em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29029-producao-industrial-avanca-3-2-em-agosto  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasfiscais
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/receita-federal-arrecadou-mais-de-r-124-bilhoes-em-agosto-de-2020
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-semanal
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29029-producao-industrial-avanca-3-2-em-agosto
fosantos
Carimbo


