
 

Publicação Ideies | Nº 17 – Período 01/02 a 05/02/2021 

     

A Semana 
Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontre este e outros produtos/estudos do Ideies em nosso site: www.portaldaindustria-es.com.br 

 Na segunda-feira (01), o Banco Central divulgou o Boletim 

Focus que aponta as expectativas de mercado mais 

recentes.  A estimativa de crescimento do PIB para 2021 

melhorou e passou de 3,49% para 3,50%. Já para 2020, o 

mercado espera que tenha ocorrido uma queda de 4,30% 

no PIB do país. Outro destaque no Boletim desta semana é 

o avanço das expectativas da inflação para 2021 de 3,50% 

para 3,53%, a 4ª semana consecutiva de alta. A taxa Selic 

seguiu com a mesma previsão de encerramento para o ano, 

3,50% a.a. No que tange às expectativas em relação à taxa 

de câmbio para o final de 2021, a mediana teve um ligeiro 

aumento, de R$/US$ 5,00 para R$/US$ 5,01. 

 

 Ainda na segunda-feira (01), o Ministério da Economia 

divulgou o resultado preliminar da balança comercial 

brasileira em janeiro de 20211. No mês, as exportações 

totalizaram US$ 14,81 bilhões, crescimento de 2,2% em 

relação ao mesmo mês do ano anterior. Já as importações 

somaram US$ 15,93 bilhões, queda de -1,5% em 

comparação a janeiro de 2020. Com isso, o saldo mensal da 

balança comercial ficou negativo em -US$ 1,13 bilhão, 

enquanto a corrente de comércio foi de US$ 30,74 bilhões, 

crescimento de 0,2% em relação a janeiro de 2020.  

 

 Na terça-feira (02), o IBGE divulgou os resultados nacionais 

da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física. Devido aos 

impactos negativos da pandemia da Covid-19, a indústria 

brasileira fechou 2020 com uma queda de -4,5%. Esse 

resultado foi o pior para um ano desde 2016, quando o 

setor teve queda de -6,4%. Na análise mensal, a indústria 

brasileira cresceu 0,9% em dezembro2, quando comparado 

com o mês imediatamente anterior. Todas as categorias 

econômicas tiveram crescimento na passagem de 

novembro para dezembro. Na comparação com dezembro 

de 2019, a produção industrial total aumentou 8,2%. Os 

resultados dos estados pesquisados, entre eles o Espírito 

Santo, serão conhecidos no dia 09/02. 

 

 Ainda em relação aos dados da PIM-PF para o Brasil, após 

oito meses de alta, a atividade industrial no país acumulou 

crescimento de 41,8% em dezembro, recuperando a perda 

de -27,1% registrada entre março e abril e, com isso, o 

índice está 3,4% acima do patamar de fevereiro (período 

pré-pandemia).  

 

Focus – Expectativas de mercado – 29 de janeiro de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Balança comercial brasileira – janeiro de 2021 

Indicadores 
Valor 

(US$ bilhões) 

Variação (%) 

(Jan. 21 / Jan. 20) 

Corrente de comércio* 30,7  0,2 

Exportações 14,8  2,2 

Importações 15,9 -1,5 

Saldo -1,1 - 

(*) Soma das exportações e importações do período. 

Fonte: Ministério da Economia | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Variação % da Produção Física Industrial, Brasil – dezembro 2020 

Categorias Econômicas 
Dez 2020/ 

Nov 2020* 

Dez 2020/ 

Dez 2019 

Acumulado 

no ano 

Indústria Geral 0,9 8,2 -4,5 

Bens de Capital 2,4 35,4 -9,8 

Bens Intermediários 1,6 8,2 -1,1 

Bens de Consumo 0,4 4,1 -8,9 

Duráveis 2,4 14,1 -19,8 

Semiduráveis e não Duráveis -0,5 1,8 -5,9 

*Série com ajuste sazonal     

Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Ideies/Findes  
 

 

Produção Física Industrial, Brasil 

(número índice com ajuste sazonal - ano base 2012 = 100) 

 

Fonte: PIM-PF - IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 
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1 Veja mais em https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/fevereiro/corrente-de-comercio-aumenta-10-2-e-chega-a-us-30-74-bilhoes-em-janeiro.  
2 Veja mais em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29974-producao-industrial-avanca-0-9-em-dezembro-e-

fecha-2020-com-queda-de-4-5.  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/fevereiro/corrente-de-comercio-aumenta-10-2-e-chega-a-us-30-74-bilhoes-em-janeiro
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29974-producao-industrial-avanca-0-9-em-dezembro-e-fecha-2020-com-queda-de-4-5
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29974-producao-industrial-avanca-0-9-em-dezembro-e-fecha-2020-com-queda-de-4-5
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 Também na terça-feira (02), a Fenabrave divulgou os 

dados sobre o licenciamento de veículos. A produção de 

veículos novos aumentou 1,6% na passagem de 

dezembro de 2020 para janeiro de 2021. Em relação a 

janeiro de 2020, o resultado foi negativo em -9,9%. As 

vendas de automóveis e comerciais leves tiveram 

crescimento de 1,9% em janeiro, quando se compara com 

o mês imediatamente anterior. Em relação a janeiro de 

2020, as vendas recuaram -11,7%. 

 

 Na quarta-feira (03), o Banco Central do Brasil (BCB) 

divulgou o Índice de Commodities do Brasil (IC-Br) que 

fechou com a cotação, em média, de R$ 291,18 para o mês 

de janeiro de 2021. Em relação ao mês anterior, o preço 

das commodities no Brasil teve alta de 10,55%. Na 

comparação com os últimos 12 meses encerrados em 

janeiro de 2021, a cotação média das commodities 

registrou um aumento de 40,28%. 

 

 Na quinta-feira (04) houve a divulgação pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) dos resultados 

de dezembro para os indicadores industriais do Brasil. Na 

passagem de novembro para dezembro, o faturamento 

real teve alta de 1,6%. As horas trabalhadas na produção 

aumentaram 2,5%, o emprego industrial cresceu 0,2% e a 

Utilização da Capacidade de Instalada (UCI) se elevou em 

0,7 p.p. Já a massa salarial e o rendimento médio recuaram 

-0,8% e -3,4%, respectivamente, na mesma base de 

comparação. De acordo com a CNI, a indústria brasileira 

encerra 2020 com crescimento da atividade e ritmo de 

recuperação após a crise gerada pela pandemia da Covid-

19. 

 

 Na sexta-feira (05), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

divulgou a variação do Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) para o mês de janeiro de 

2021. O índice de preços teve alta de 2,91% no mês e 

subiu 26,55% no acumulado em 12 meses. Entre os 

componentes do IGP-DI, o índice de preços ao produtor 

amplo (IPA) foi o que mais contribuiu para o resultado de 

janeiro, com variação de +3,92% no mês e alta de 37,07% 

nos últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Licenciamento de veículos – Brasil, janeiro de 2020 

Variação (%) 

Indicadores 
Jan 2020/ 

Dez 2020* 

Jan 2021/ 

Jan 2020 

Produção de veículos novos 1,6 -9,9 

Vendas de automóveis e comerciais leves 1,9 -11,7 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: Fenabrave e LCA | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) – 

Cotação em R$ (média mensal – Dez/2005 = 100) 

 
  Fonte: BCB | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Indicadores Industriais – Brasil, dezembro de 2020 

Indicadores 
Dez 2020/ 

Nov 2020* 

Dez 2020/ 

Dez 2019 

Acumulado 

no ano 

Variação (%) 

Faturamento real1 1,6 13,2 0,8 

Horas trabalhadas na 

produção 
2,5 9,7 -4,1 

Emprego 0,2 0,0 -2,1 

Massa salarial real2 -0,8 -5,0 -5,6 

Rendimento médio real2 -3,4 -5,0 -3,7 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) 
0,7 2,8 - 

(*) Com ajuste sazonal. 

Deflatores: (1) IPA/OG – FGV; (2) INPC-IBGE. 

Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Variação (%) do IGP-DI – janeiro de 2021 

Indicadores No mês 
Acumulado em 

12 meses 

IGP-DI 2,91 26,55 

    IPA-DI 3,92 37,07 

    IPC-DI 0,27 4,83 

    INCC-DI 0,89 9,37 

Fonte: FGV | Elaboração: Ideies/Findes 
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