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 Nessa segunda-feira (30), o Banco Central do Brasil divulgou 

o Boletim Focus. Os analistas do mercado financeiro 

reduziram pela 2ª vez a projeção de crescimento do PIB em 

2021, que passou de 5,23% para 5,22% nesta semana. A 

expectativa para o IPCA deste ano se elevou pela 21º vez 

consecutiva e a projeção de inflação para o ano ficou em 

7,27%. A mediana das expectativas sobre a taxa Selic de 

2021 permaneceu em 7,50% ao ano. Em relação à indústria, 

o mercado aumentou as expectativas de crescimento da 

produção industrial, que foi a 6,43% para 2021. Já a projeção 

para a taxa de câmbio teve sua primeira elevação após 3 

semanas seguidas de estabilidade, saindo de R$/US$ 5,10 

para R$/US$ 5,15 nesta semana. 

 

 Também na segunda-feira, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

publicou o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) do mês 

de agosto. No mês, a inflação medida pelo IGP-M subiu 

0,66%, atingindo 31,12% em 12 meses. Explicam essa 

elevação do mês de julho a variação de 0,66% no Índice de 

Preços ao Produtor Amplo (IPA), devido aos impactos das 

geadas e secas sobre as safras de milho e café, e o 

crescimento de 0,75% no Índice de Preços ao Consumidor 

(IPC), sob forte influência do preço da energia elétrica 

(3,26%). Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), 

aumentou 0,56% e foi impactado pelo encarecimento de 

Materiais e Equipamentos (1,17%), Serviços (0,78%). 

 

 Na terça-feira (31), o IBGE divulgou o resultado da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-

Contínua) para o Espírito Santo, referente aos meses de abril, 

maio e junho de 2021. A taxa de desocupação foi de 11,4% 

no 2º trimestre de 2021, o que representa redução de 0,9 

ponto percentual (p.p.) em relação ao mesmo trimestre de 

2020 e de 1,5 p.p. frente ao 1o trimestre de 2021. Essa taxa 

indica o menor percentual de desocupação para o estado 

desde o início da pandemia de Covid-19. No estado, a taxa 

de desocupação ficou inferior à do Brasil (14,1%), que 

reduziu 0,6 p.p. em relação ao trimestre anterior, mas 

cresceu 0,8 p.p. em relação ao 2º trimestre de 2020. 

 

 Também na terça-feira (31), foram conhecidas as estatísticas 

fiscais de julho divulgadas pelo Banco Central. O setor 

público consolidado registrou déficit primário de R$ 10,3 

bilhões no mês. No Governo Central e nas empresas estatais 

houve déficits primários de R$ 16,8 bilhões e R$ 786 milhões, 

respectivamente. Apenas os governos regionais registraram 

superávit em julho (R$ 7,3 bilhões). No acumulado no ano, 

o setor público consolidado teve déficit primário de R$15,5 

bilhões. Para o mesmo período de 2020, o setor público 

consolidado acumulou déficit de R$483,8 bilhões. 

 

Focus – Expectativas de mercado – 27 de agosto de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), agosto 2021 

Indicadores No mês Acumulado em 12 meses 

IGP-M 0,66 31,12 

    IPA-M 0,66 39,99 

    IPC-M 0,75 8,60 

    INCC-M 0,56 17,05 

Fonte: FGV/IGP-M | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Taxa de desocupação (%) – 2º trimestre de 2021 

 

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

 

 

Resultado Primário do Setor Público* (R$ bilhões), julho de 2021 

 
Nota: (*) Resultado abaixo da linha. Valores positivos são déficits e valores negativos são 

superávits. (**) Exclui as empresas dos Grupos Petrobras e Eletrobras. 

Fonte: BCB | Elaboração: Ideies/Findes. 
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 Ainda no campo da política fiscal, na terça-feira (31), o 

Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de 

Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano de 2022. A 

proposta estima um déficit primário de R$ 49,6 bilhões para 

o próximo ano, o equivalente a 0,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB). Para este ano, o déficit estimado é de R$ 155,1 

bilhões ou 1,8% do PIB. Com isso, a dívida bruta do Governo 

Geral, que estava em 88,8% do PIB em 2020, tem projeção 

de queda para 81,2% neste ano e 79,8% em 2022. Outros 

parâmetros econômicos também foram apresentados no 

PLOA 2022. O governo federal espera um crescimento do 

PIB de 2,51% para o próximo ano, com a inflação acumulada 

de 3,50%. Para 2022, o salário mínimo será de R$ 1.169 sem 

correção acima da inflação. 

 

 Divulgado pelo IBGE na quarta-feira (01), o PIB do Brasil no 

2o trimestre ficou estável (-0,1%) em relação ao 1º trimestre 

do ano, após três trimestres positivos seguidos de 

crescimento da economia. Com esse resultado, a economia 

do país avançou 6,4% no 1º semestre do ano e acumula alta 

de 1,8% nos últimos 4 trimestres. Devido à base de 

comparação deprimida do 2º trimestre de 2020, por conta 

dos efeitos negativos da pandemia de Covid-19, o PIB do 

Brasil cresceu 12,4% no 2º trimestre de 2021. Das atividades 

econômicas, a agropecuária (-2,8%) e a indústria (-0,2%) 

apresentaram queda na passagem do 1º para o 2º trimestre 

do ano. A agropecuária foi fortemente impactada pela 

bienalidade negativa da safra do café. Já o setor de serviços 

(0,7%) contrabalanceou os resultados negativos dos demais 

setores.  Pela ótica da demanda, o consumo das famílias 

ficou estável (0,0%) e o do governo registrou alta de 0,7%. 

As exportações também tiveram crescimento (9,4%) na 

passagem do 1º para o 2º trimestre de 2020. A formação 

bruta de capital fixo recuou -3,6% nesta base de 

comparação. 

 

 Também na quarta-feira (01), o Banco Central divulgou o 

Índice de Commodities (IC-Br) de agosto. Nos últimos 12 

meses, o IC-Br apresentou alta de 40,16%, passando de uma 

cotação média de R$ 251,34 em agosto de 2020, para uma 

média de R$ 352,27 em agosto deste ano. Entre os 

segmentos que compõem o índice, o relativo a energia teve 

a maior elevação em 12 meses, com aumento de 62,56%, 

seguido do metal (36,43%) e da agropecuária (34,95%)1. 

 
 

 

  

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022 

Orçamento do Governo Central PLOA - R$ bilhões 

Receita Total Primária 1.958,8 

Transferências por repartição de receita  361,8 

Receita Líquida Primária 1.596,9 

Despesa Primária 1.646,5 

Resultado Primário -49,6 

Parâmetros econômicos 2022 

PIB real (%) 2,51 

IPCA (%) 3,50 

Preço médio do petróleo (US$/barril) 70,03 

Valor do Salário Mínimo (R$ 1,00) 1.169,00 

Projeção da Dívida Bruta do Governo Geral (%PIB) 79,80 

Fonte: Tesouro Nacional (ME) | Elaboração: Ideies/Findes. 

 

 

Produto Interno Bruto (%) – Brasil, 2ºtrimestre de 2021 

Principais 

Indicadores 

2º trim 

2021/ 1º 

trim 2021* 

2º trim 

2021/ 2º 

trim 2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 4 

trimestres 

PIB -0,1 12,4 6,4 1,8 

Oferta 

Agropecuária -2,8 1,3 3,3 2,0 

Indústria -0,2 17,8 10,0 4,7 

Serviços 0,7 10,8 4,7 0,5 

Demanda 

Consumo das 

Famílias 

0,0 10,8 4,2 -0,4 

Consumo do 

Governo 

0,7 4,2 -0,4 -2,6 

Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBCF) 

-3,6 32,9 24,3 12,8 

Exportação 9,4 14,1 7,8 2,4 

Importação -0,6 20,2 13,4 -1,7 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Índice de Commodities – Brasil (IC-Br) – Cotação em R$ 

 (média mensal – Dez/2005 = 100) 

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

1Energia é composto por petróleo brent, gás natural e carvão; Metal é composto por alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata; 

Agropecuária é composto por carne de boi, algodão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz, carne de porco, suco de laranja e cacau.  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
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 Ainda na quarta-feira (01), o Ministério da Economia 

apresentou o resultado preliminar mensal da Balança 

Comercial de agosto. No mês, as exportações totalizaram 

US$ 27,2 bilhões e as importações US$ 19,5 bilhões, gerando 

um saldo positivo de US$ 7,7 bilhões. Em relação a agosto 

de 2020, as exportações, em valores, cresceram 56,4% e as 

importações 68,7%. O desempenho das exportações foi 

puxado pela indústria extrativa (123,5%) e pela indústria de 

transformação (39,2%), na comparação com agosto do ano 

anterior. Nessa mesma base comparativa, o destaque das 

importações foi o crescimento de 64,6% da indústria de 

transformação. 

 

 Na quinta-feira (02), o IBGE divulgou os resultados de julho 

da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) 

nacional. Na passagem de junho para julho, a produção da 

indústria brasileira caiu -1,3%. Essa é a segunda queda 

consecutiva na variação marginal. O resultado negativo de 

julho, em relação ao mês anterior, teve perfil disseminado, 

alcançando duas das quatro grandes categorias econômicas 

e 19 dos 26 ramos pesquisados2. Contudo, na comparação 

com julho de 2020, a produção industrial cresceu 1,2%. No 

acumulado de 2021, o setor industrial avançou 11,0% frente 

ao registrado entre janeiro e julho de 2020. Para o resultado 

acumulado em 12 meses, a produção industrial total ficou 

7,0% superior ao período anterior, intensificando o 

crescimento observado em junho (6,6%) e mantendo 

trajetória de elevação desde agosto do ano passado. O 

resultado da produção industrial para os estados, inclusive 

do Espírito Santo, será divulgado no dia 09/09.   

 

 Também no dia 02, quinta-feira, a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) apresentou os resultados dos Indicadores 

Industriais de julho3. O destaque do mês foi o resultado 

positivo do emprego industrial (0,5%) que completou doze 

meses consecutivos de alta. Cabe ressaltar que o 

faturamento real da indústria caiu (-0,4%) na passagem de 

junho para julho. Além disso, a Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) também recuou (-0,3 p.p.) nesta base de 

comparação, mas segue acima de 80% pelo quinto mês 

consecutivo, com percentual médio de 82,3% em julho. 

 

 

 
 

 

  

Balança Comercial Mensal, Brasil – US$ bilhões 

 
  Fonte: Ministério da Economia | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Produção Física Industrial (%) – Brasil, julho de 2021 

Categorias 

Econômicas 

Variação (%) 

Jul. 

2021/ 

Jun. 

2021* 

Jul. 

2021/ 

Jul. 

2020 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria Geral -1,3 1,2 11,0 7,0 

Bens de Capital 0,3 33,1 43,2 25,2 

Bens Intermediários -0,6 0,2 9,0 7,0 

Bens de Consumo -0,4 -3,5 8,5 3,8 

Duráveis -2,7 -10,3 27,8 12,6 

Semiduráveis 

e não Duráveis 
0,2 -1,9 4,5 1,7 

(*) Com ajuste sazonal. 

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

 

 

Indicadores Industriais – Brasil, julho de 2021 

Variação (%) 
Jul. 2021/ 

Jun. 2021* 

Jul. 2021/ 

Jul. 2020 

Acumulado 

no ano 

Variação (%) 

Faturamento real¹ -0,4 -0,2 14,1 

Horas trabalhadas na 

produção 
0,3 9,4 14,6 

Emprego 0,5 7,0 3,7 

Massa salarial real² -2,3 5,5 2,4 

Rendimento médio real² -3,1 -1,5 -1,2 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) 
-0,3 6,1 - 

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

Fonte: CNI e Ideies/Findes | Elaboração: Ideies/Findes 
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2 Veja mais em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31526-producao-industrial-cai-1-3-em-julho.  
3  Veja mais em http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/indicadores-industriais/.  

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/31526-producao-industrial-cai-1-3-em-julho
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/indicadores-industriais/

