
1

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONJUNTURA:
PARA ALÉM DA EUFORIA



2

Expediente 
FACAMP é uma faculdade privada com espírito público fundada em 2000 por João Manuel Cardoso de Mello, 

Liana Aureliano, Luiz Gonzaga de Melo Belluzzo e Eduardo Rocha Azevedo. Com 100% de Mestres e Doutores, 

seu curso de Economia recebeu 5 estrelas do Guia do Estudante.

Núcleo de Estudos de Conjuntura da FACAMP 
www.facamp.com.br

nec@facamp.com.br

Pesquisadores 
Adriana Marques da Cunha, Beatriz Freire Bertasso, Bento Maia, Fernanda Serralha, José Augusto Ruas, 

Juliana Filleti, Lício da Costa Raimundo, Maria Paula Vieira Cicogna, Nathan Caixeta, Ricardo Buratini, 

Rodrigo Sabbatini, Saulo Abouchedid e Thiago Dallaverde

Assistentes de Pesquisa 
Thais Trombetta

Jacques Gabriel Guedes Videla

João Duran

Alexandre Sarkis

Nayara Oliveira

Editoração 
Thiago Tossini

Como citar este documento 
Núcleo de Estudos de Conjuntura (NEC-FACAMP). Para além da euforia.

Relatório Trimestral de Conjuntura. Campinas: Editora FACAMP, junho de 2021.



3

PARA ALÉM DA EUFORIA

Sumário Executivo

O crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre de 2021 surpreendeu o mercado e vários analistas, que esperavam 

um desempenho desfavorável no período, por conta da retirada do auxílio emergencial, do recrudescimento da pandemia e da 

elevação da taxa básica de juros (Selic). Outras análises, como aquelas apontadas pelo ITE-FACAMP https://economia.uol.com.

br/noticias/estadao-conteudo/2021/06/14/ite-facamp-avanca-12-em-abril-ante-marco-com-ajuste-sazonal.htm, apon-

tavam para um tênue crescimento no trimestre, com baixa probabilidade de sustentação no resto do ano. 

Pelo lado da oferta, a atividade econômica foi beneficiada pela inércia da incipiente recuperação do segundo semestre de 

2020, principalmente na indústria.  Por conta do descompasso entre oferta e demanda na retomada da atividade e da dificuldade 

de obtenção de insumos produtivos, parte da indústria utilizou seus estoques em 2020. Esses estoques foram, em parte, repostos 

no primeiro trimestre de 2021, justificando o crescimento da atividade industrial, mesmo com o desempenho insuficiente do 

mercado de trabalho e do consumo das famílias, que permanecem muito abaixo do necessário para sustentar taxas otimistas de 

crescimento econômico. 

Pelo lado da demanda, o principal destaque positivo foi a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). O crescimento dos gastos 

dos empresários, em meio à queda no emprego e na renda se justifica principalmente pelos investimentos realizados pelo setor 

exportador, tendo em vista o crescimento da demanda externa e do preço das commodities.

A redução do déficit em transações correntes atingiu seu ápice no encerramento do primeiro trimestre de 2021. A recupe-

ração do saldo comercial e, especialmente, a queda dos saldos negativos da conta de serviços sustentaram tal comportamento 

das transações correntes, contribuindo para o resultado positivo do PIB no primeiro trimestre.  Vale ressaltar que a continuidade 

do desempenho favorável da balança comercial brasileira mantém-se profundamente ligada ao promissor comportamento da 

economia e da demanda chinesa.

No entanto, a despeito de uma recuperação da atividade econômica, não foi possível observar uma melhora equivalente no 

mercado de trabalho, que registrou, no primeiro trimestre, aumento da desocupação e da subocupação, além de queda na massa de 

rendimentos. A precarização continua a avançar ao longo da pandemia, com o aumento da “uberização” e “pejotização” do trabalho.

Ademais, os primeiros meses do ano registraram uma mudança de orientação da política macroeconômica. O perfil anticí-

clico da política monetária e fiscal foi substituído por uma postura pró-cíclica, com aumento da taxa básica de juros, cortes de 

gastos com saúde e geração de superávits primários, mesmo com o recrudescimento da crise sanitária. Por um lado, o aumento 

das taxas de juros pouco contribui para o combate do processo inflacionário recente. Por outro, o corte de despesas e investimen-

tos públicos compromete a recuperação no médio e longo prazo. 

Portanto, as características do crescimento atual colocam dúvidas sobre a possibilidade de uma recuperação sustentável da 

economia: não retomamos ainda o patamar da atividade de 2014 nem sequer conquistamos condições estruturais para destravar 

o crescimento de longo prazo. Com o aumento da dependência externa, a fragilidade do mercado de trabalho e a falta de coorde-

nação por parte do Estado, reforça-se a ideia de uma economia à deriva, sujeita a espasmos momentâneos. Para além da euforia, 

o que paira é a incerteza.

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/06/14/ite-facamp-avanca-12-em-abril-ante-marco-com-ajuste-sazonal.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/06/14/ite-facamp-avanca-12-em-abril-ante-marco-com-ajuste-sazonal.htm
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1. OS PRIMEIROS MESES DE 2021 E O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Os primeiros meses de 2021 foram marcados por instabilidade das atividades econômicas, com exceção do desempenho da 

agropecuária, que explicou, em parte, o desempenho positivo do PIB no primeiro trimestre, visto pela ótica do produto. De manei-

ra geral, o recrudescimento da pandemia e da quarentena em março (e na primeira quinzena de abril), mas também a retirada do 

auxílio emergencial e de outras medidas extraordinárias (como, por exemplo, o programa de manutenção do emprego e da renda) 

afetaram o comportamento negativo das demais atividades da indústria, comércio e serviços em janeiro e fevereiro (Tabela 1).

Pelo lado da oferta, o crescimento econômico foi beneficiado pelo “rescaldo” da recuperação no segundo semestre de 2020, 

principalmente na indústria.  Por conta do descompasso entre oferta e demanda na retomada da atividade e da dificuldade de 

obtenção de insumos produtivos por causa de atritos nas cadeias globais de valor, parte da indústria exauriu seus estoques em 

2020. Esses estoques foram, em alguma medida, repostos no primeiro trimestre de 2021, justificando o crescimento da atividade 

industrial, mesmo com o desempenho desfavorável do mercado de trabalho e do consumo das famílias. Esse comportamento foi 

puxado principalmente pelo setor metalúrgico – que contribuiu para explicar, por exemplo, o comportamento do ITE/FACAMP1  

no trimestre (+2,7%) (Gráfico 1) – mas também pelo crescimento das exportações, especialmente da indústria extrativa, diante 

da recuperação da demanda global e do crescimento do preço das commodities.

Tabela 1 – Contas Nacionais Trimestrais (%) (1º trimestre de 2021)

Fonte: Contas Nacionais/IBGE. Elaboração NEC/FACAMP.

1 O ITE/FACAMP é calculado a partir do consumo de energia tomando informações públicas disponibilizadas pela Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica (CCEE). O ITE possui um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,87 ante o IBC-br do Banco Central em 
março de 2021. Em relação ao PIB, o coeficiente de correlação é de 0,85 em dezembro de 2020. Para mais detalhes sobre a metodologia do 
ITE/FACAMP, veja https://www.facamp.com.br/ite-facamp/
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Gráfico 1. ITE/FACAMP e IBC/Br com ajuste sazonal (média de 2014=100)

Fonte: CCEE e Banco Central do Brasil. Elaboração NEC/FACAMP

Dentre os fatores dinâmicos, destaca-se a recuperação da construção civil (+2,1% em relação ao trimestre anterior). No entan-

to, a continuidade desta recuperação para 2021 é incerta.  Por um lado, houve queda de 58% dos lançamentos de novas unidades 

residenciais no primeiro trimestre em comparação ao trimestre anterior, o que torna o volume de lançamentos na crise sanitária 

ainda mais distante do patamar pré-pandemia. Por outro lado, as vendas (acumuladas em 12 meses) apresentaram comportamento 

positivo em relação ao período anterior, revelando o escoamento dos “estoques” acumulados ao longo do período de crescimento 

antes de março de 2020. Outro fator de incerteza diz respeito à elevação expressiva dos preços dos insumos da construção civil.  

O INCC acumulado em 12 meses já está perto de 15% em maio, puxado especialmente pelo crescimento dos preços de materiais, 

equipamentos e serviços (em especial os materiais derivados do aço), que registrou +27% no acumulado em 12 meses (Gráfico 2).

O crescimento da construção civil, portanto, parece mais conectado ao desempenho de um segmento específico do que o re-

flexo de uma bonança generalizada. A mudança de hábitos e padrão de consumo das faixas mais altas de renda pode ter favorecido 

a construção, por meio de obras pontuais de reformas ou por compras de unidades residenciais já lançadas. A maior participação 

das faixas mais altas de renda pode ser vista, por exemplo, na mudança do padrão de financiamento das unidades residenciais A 

partir de outubro de 2020, as unidades financiadas pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) – que exige uma ren-

da familiar acima de R$ 5 mil –tornaram-se preponderantes, indicando um novo perfil de demandante neste mercado (Gráfico 3). 

Gráfico 2. Índice Nacional de Custo da Construção Civil  – Total, Mão de Obra e Materiais e Equipamentos (variação 
%acumulada em 12 meses) (jan/19 a mai/21)

Fonte: Ibre FGV. Elaboração NEC/FACAMP.
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Gráfico 3. Unidades residenciais financiadas com recursos do FGTS e SBPE (R$ mil) (jan/19 a mar/21)

Fonte: CBIC. Elaboração NEC/FACAMP

2. O QUE EXPLICA O BOM DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS?

Pelo lado da demanda, o principal destaque positivo foi a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que registrou crescimento 

de 4,6% em relação ao trimestre anterior. O crescimento dos gastos dos empresários, em meio à queda no emprego e na renda, 

se justifica principalmente pelos investimentos realizados pelo setor exportador, tendo em vista o crescimento do preço das com-

modities e da demanda externa.  Observou-se crescimento no Capex – despesas de capital – das empresas (listadas na B3) dos 

setores de “Agro e Pesca”, Mineração e Petróleo e Gás (Tabela 2). Ademais, o desempenho positivo do Capex da área de software 

e dados corrobora as sinalizações de contribuição significativa do setor para a FBCF2 . 

Entretanto, a análise, sob a lente do indicador de FBCF do IPEA, revela que grande parte do crescimento dessa rubrica no 

trimestre ainda esteve ancorada na importação de máquinas e equipamentos, especialmente nas importações de bens destina-

dos à exploração de petróleo (por conta do fim do regime aduaneiro do REPETRO), efeito contábil que continuou impactando 

a demanda agregada3. Porém, mesmo na ausência desse efeito, o IBGE sugere que a variação na margem da FBCF ainda seria  

positiva4. Destaca-se, ademais, o desempenho negativo da construção civil no trimestre. Esse descompasso entre os investimen-

tos e o resultado do setor (descrito acima) sugere um fôlego curto (ou instabilidade) na recuperação da construção civil (Tabela 3).

2 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/06/01/ibge-alta-de-investimento-vista-no-pib-tem-efeito-de-repetro-mas-vai-alem.ghtml 

3 Para uma discussão sobre a contabilização das plataformas de petróleo importadas, ver https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-misterio-das-
-plataformas-fantasmas. 

4 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/06/01/ibge-alta-de-investimento-vista-no-pib-tem-efeito-de-repetro-mas-vai-alem.ghtml
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Tabela 2 – Evolução do Capex das empresas listadas na B3 por setor (R$ mil) (I TRI/20 a I TRI/21)

Fonte: Economática. Elaboração NEC/FACAMP

Tabela 3 – Indicador IPEA de FBCF (variação %) – 1º Trimestre 2021

Fonte: IPEA. Elaboração NEC/FACAMP

3. A PIORA NO MERCADO DE TRABALHO E O AUMENTO DA PRECARIZAÇÃO

No primeiro trimestre de 2021, a despeito de uma recuperação da atividade econômica, não foi possível observar uma melho-

ra equivalente no mercado de trabalho e em seus indicadores. O aumento da taxa de desocupação no 1º trimestre (14,7%) refletiu 

os impactos negativos do recrudescimento da pandemia sobre o mercado de trabalho, chegando ao seu maior valor na série his-
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tórica, ficando 2,5 pontos percentuais acima da taxa do 1º trimestre de 2020. A taxa de subutilização5 também atingiu o seu maior 

valor na série histórica (29,7%), comprovando que o mercado de trabalho ainda sofre com os efeitos da pandemia. (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Brasil: taxa de desocupação e de subutilização (%) – 1º trimestre de cada ano (2012 a 2021)

FONTE: Microdados da PNAD Continua trimestral-IBGE. Elaboração: Núcleo de Mercado de Trabalho/FACAMP

No período de um ano, o crescimento das desocupações (+1,9 milhão de pessoas) pode ser explicado pela queda nas ocupa-

ções (-6,6 milhões de pessoas) superior à redução das pessoas na força de trabalho (-4,6 milhões). Dito de outra forma, a redução 

da força de trabalho, representada pelas pessoas que deixaram de procurar ativamente emprego foi inferior à redução ocorrida no 

número de ocupados em um ano. A taxa de participação, representada pela razão entre força de trabalho e a população em idade 

ativa, também se reduziu (-4,1 pontos percentuais) em um ano (Tabela 4).

Assim, a crise sanitária e econômica provocou um duplo impacto sobre a demografia do mercado de trabalho: por um lado, 

contribuiu para o aumento da população fora da força de trabalho, seja por desalento, seja pelas limitações impostas pela pande-

mia (indisponíveis); por outro, provocou uma queda expressiva das ocupações. A tendência é de deterioração ainda maior desse 

cenário se o retorno gradual das pessoas à força de trabalho (especialmente com o avanço da vacinação) não for acompanhado 

pela recuperação das ocupações. 

Tabela 4 – Brasil: Pessoas de 14 anos ou mais de idade (em mil pessoas) – 1º trimestre 
de cada ano (2014, 2020 e 2021

Fonte: Fonte: Microdados da PNAD Contínua trimestral – IBGE. Elaboração: Núcleo de Mercado de Trabalho.
1: A taxa de participação na força de trabalho reflete o percentual da população em idade ativa na força de trabalho (ocupados e desocupados). 

5 Essa taxa mostra a participação das pessoas que estão subocupadas, desocupadas ou na força de trabalho potencial sobre a força de tra-
balho ampliada.
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Considerando-se que, no início do ano de 2020, o país já se encontrava em um período de crise prolongada (GORAYEB et 

al., 2021), faz-se necessária também a comparação com um período de maior estabilidade do mercado de trabalho. Comparando, 

então, o 1º trimestre de 2021 com o mesmo período de 2014, nota-se como a redução do número de ocupados (-5,1 milhões de 

pessoas) foi expressiva, a despeito do aumento da força de trabalho (+2,6 milhões de pessoas), ocasionado pelo crescimento da 

população em idade ativa (17,0 milhões de pessoas). Além disso, nota-se como o número de desocupados mais do que dobrou no 

período (+7,8 milhões de pessoas), revelando o aprofundamento da fragilização do mercado de trabalho gerado pela pandemia. 

Observando-se as variações ocorridas dentro do mercado de trabalho com as posições na ocupação, pode-se perceber 

que a queda na ocupação foi puxada, fundamentalmente, pelo setor privado com carteira assinada (-6,7 milhões e -3,5 milhões 

comparando com o 1º trimestre de 2014 e de 2020, respectivamente), seguido pelos empregados do setor público sem carteira 

assinada (-698 mil e -1,3 milhões comparando com o 1º trimestre de 2014 e de 2020, respectivamente). Considerando o período 

mais longo, entre 2014 e 2021, as ocupações “Conta Própria” (+3,0 milhões) foram o principal destaque positivo, pautando a 

recuperação do mercado de trabalho após 2016 (Tabela 5). 

Tabela 5 – Brasil: Pessoas ocupadas (em mil pessoas) – 1º trimestre de cada ano (2014, 2020 e 2021)

Fonte: Microdados da PNAD Contínua trimestral – IBGE. Elaboração: Núcleo de Mercado de Trabalho.

O cenário observado no mundo do trabalho nos últimos tempos vem sendo cada vez mais difícil para os trabalhadores, 

na medida em que reforça a tendência estrutural das condições informais de trabalho. Assim, o desemprego estrutural como 

característica da economia brasileira vai abrindo portas para a precarização do trabalho, que, além de ter seus reflexos na taxa 

de informalidade (em torno de 42% do total de ocupados no 1º trimestre de 2021), aumenta a “pejotização” da força de trabalho 

limitando o acesso dos trabalhadores aos direitos previstos na CLT, tais como férias, 13º salário, FGTS, contribuição previdenciária 

patronal, etc. Vale ressaltar que o avanço da precarização no país foi reforçado no mês de março, por meio do aumento da subocu-

pação por insuficiência de horas trabalhadas (+142 mil em comparação a fevereiro), sendo o maior nível desde setembro de 2019.

O contexto atual do mundo do trabalho faz surgir a cada dia novas organizações para os trabalhadores informais, como, por 

exemplo, a “uberização” em massa, que se reflete, principalmente, na captura do trabalhador autônomo pelas plataformas digi-

tais. Nesse sentido, os motoristas e os entregadores por aplicativos6 são identificados como ocupações que expressam esse novo 

metabolismo do mercado de trabalho.  Apesar de não haver dados precisos sobre esses trabalhadores, pode-se perceber que a 

partir de 2016 houve um avanço expressivo do número de condutores de automóveis, táxis e caminhonetes7 (1,37 milhões no 1º 

6 Uber, 99 Taxi, Uber Eats, iFood, Rappi são exemplos de plataformas que oferecem o trabalho por jornada, informal, intermitente, contrato 
de zero hora, inseguro, flexível e por demanda.

7 Categoria em que estão incluídos trabalhadores que atuam em aplicativos (MANZANO e KREIN, 2020)
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trimestre de 2016 para 1,68 milhões no 1º trimestre de 2021), de acordo com a PNAD Contínua Trimestral. No caso dos condutores 

de motocicletas, o aumento foi de 498 mil em 2016 para 751,8 mil em 2021.  

Esse crescimento pode ser visto como um reflexo da recessão de 2015 – momento em que se deu a disseminação das pla-

taformas digitais de transporte no Brasil – intensificada posteriormente pela crise da pandemia da Covid-19 (2020), levando ao 

crescimento de pessoas desempregadas buscando fonte de renda (MANZANO e KREIN, 2020). 

Dentro do processo de precarização, o movimento de “pejotização” das atividades vem crescendo com o aumento na quan-

tidade de trabalhadores por conta própria e microempreendedores individuais (MEI). A categoria MEI foi introduzida (2008) 

para facilitar a formalização de trabalhadores informais, e desde então recebe incentivos do governo. Embora seja uma forma de 

formalização do trabalho, o trabalhador não tem acesso à amplitude de direitos e benefícios concedidos pela CLT. Além disso, não 

possui a mesma segurança quanto a sua remuneração.

Nos últimos anos, o registro de MEI vem aumentando e chegou a números recordes. É importante ressaltar que os microem-

preendedores individuais caracterizam 56,5% das empresas ativas no país. No 1º quadrimestre de 2021, a abertura de MEI chegou 

a mais de 1 milhão, 22,5% a mais do que no período anterior. Mesmo que não seja a atividade com maior crescimento, o comércio 

varejista ainda concentra a maior parte das atividades realizadas por MEI. 

O principal reflexo do aumento das desocupações e da precarização do trabalho ocorre sobre a renda (Gráfico 5). A massa de 

rendimentos continua em trajetória descendente, comprometendo a recuperação do consumo das famílias e, consequentemente, 

da atividade econômica. Ademais, a deterioração da renda do trabalho pressiona o endividamento das famílias (em relação à 

renda acumulada nos últimos 12 meses), que se encontra no maior patamar da série histórica do Banco Central (57,68% em 

fevereiro de 2021).

Gráfico 5 – Massa de rendimentos (R$ milhões) de todos os trabalhos, habitualmente recebidos –valores reais 
(jul/19 a mar/21)

Fonte: PNAD Contínua mensal IBGE. Elaboração: Núcleo Mercado de Trabalho/FACAMP
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4. O DESEMPENHO DO SETOR EXTERNO E SEUS LIMITES 

O período que antecedeu a eclosão da crise sanitária (mais especificamente de janeiro de 2018 a março de 2020) havia sido 

marcado por uma significativa ampliação do déficit em transações correntes, alavancada pela redução do superávit comercial e 

pelo aprofundamento do déficit na conta de rendas primárias, movimentos claramente observados no Gráfico 6. A chegada da 

pandemia trouxe reversão de tal comportamento, marcado por redução do déficit corrente, que atingiu seu ápice no encerra-

mento do primeiro trimestre de 2021,  quando analisados os valores acumulados em 12 meses. Os dados registrados em março 

indicam um déficit inferior a todos os registrados, neste critério, desde o final da década de 2000.

Gráfico 6 – Composição do saldo das transações correntes brasileiras 
(saldos acumulados em 12 meses – US$ milhões) (jan/14 a abr/21)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração NIEMP/FACAMP.

O comportamento recente das transações correntes, que contribui para o resultado positivo do PIB do primeiro trimestre, 

esteve associado à recuperação do saldo comercial, e, especialmente, à queda dos saldos negativos da conta de serviços, lidera-

da pelas contas de viagens e transportes e de aluguel de equipamentos, drasticamente reduzidas por conta da pandemia e pela 

nacionalização (importação) de equipamentos no âmbito do Repetro (Gráfico 7). Além destas contas, a expressiva contração dos 

saldos historicamente negativos de rendas primárias merece destaque (Gráfico 6).
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Gráfico  7 –  Composição do saldo da conta de serviços brasileira
(saldos acumulados em 12 meses – US$ milhões) (jan/14 a abr/21)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração NIEMP/FACAMP.

A evolução do comércio externo brasileiro nos últimos anos tem sido afetada diretamente pelo desempenho econômico do 

país e por suas especificidades domésticas. Como destacado no último relatório trimestral do NEC, a fraca atividade econômica 

nos últimos anos (2015-2020) tem contribuído para favorecer os saldos comerciais crescentes, pois se associa a baixos volumes 

de importação. Os superávits comerciais brasileiros têm se mantido mais pelo comportamento das importações do que pela ele-

vação das exportações. Segundo dados da Funcex, a quantidade importada tem sido bastante sensível às oscilações da demanda 

doméstica, apresentando, por exemplo, importante queda nos períodos recessivos 2015-2016 e 2020, e recuperação nos períodos 

de crescimento econômico. No primeiro trimestre de 2021, o índice de quantum das importações elevou-se em comparação ao 

último trimestre de 2020 (3,3%). Além disso, o nível de preços das importações tem apresentado tímida elevação, e de forma 

localizada, como no biênio 2017-2018, sem prejudicar o saldo comercial. No primeiro trimestre de 2021, o índice de preços das 

importações também aumentou frente ao último trimestre de 2020 (3,7%), ajudando a explicar o maior valor importado. Por sua 

vez, o quantum exportado pelo país tem mantido uma trajetória ligeiramente ascendente, enquanto o preço médio do produto 

exportado tem apresentando maior variação, claramente influenciado pelas cotações das commodities (ver gráfico 8). O índice de 

preços das exportações brasileiras mostrou expressivo crescimento no primeiro trimestre de 2021 comparado ao último trimestre 

de 2020 (12,2%), puxando o valor exportado no período.

A composição do saldo comercial brasileiro é amplamente conhecida: superávit dos produtos da Agropecuária e da Indústria 

Extrativa, e déficit dos produtos da Indústria de Transformação8. De acordo com os dados do ComexStat, o desempenho das 

exportações de bens primários tem garantido o comportamento superavitário do comércio externo brasileiro. Desde o segundo 

semestre de 2020, os produtores brasileiros têm sido favorecidos pela combinação de recuperação das quantidades vendidas, de 

elevação das cotações internacionais dos produtos e de uma forte desvalorização do Real (observada desde o início de 2020). 

Considerando uma série histórica mais longa do índice de preços de commodities (agrícolas e minerais, inclusive combustíveis), 

de janeiro de 1992 a abril de 2021, torna-se interessante destacar e comparar o comportamento mais recente das cotações in-

8 Deve-se destacar, no entanto, que as vendas externas da Indústria de Transformação são de extrema relevância para o país. Mesmo regis-
tradas em termos de “valor de produção”, no acumulado de janeiro de 2020 a abril de 2021, a receita de vendas externas da Agropecuária 
foi de US$ 63,6  bilhões, da Indústria Extrativa, de US$ 71,9 bilhões, e da Indústria de Transformação, US$ 154,5 bilhões. 
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ternacionais (Gráfico 8). Depois de uma expressiva queda entre janeiro e abril de 2020, os preços internacionais voltaram a subir e 

conseguiram ultrapassar o pico mais recente de 2018, seguindo em direção aos elevados preços médios praticados entre 2011 e 2014.

Gráfico 8 –  Evolução do  índice de preços de commodities (cotações internacionais – 2016 : 100) (jan/1992 a abr/2021)

FONTE: FMI. Elaboração NIEMP/FACAMP.

A sustentação da demanda externa e das cotações internacionais dos bens primários não está garantida, mas os fortes es-

tímulos fiscais e monetários nas grandes economias do mundo podem contribuir para manter um cenário favorável. Existem, no 

entanto, riscos para a persistência de um novo ciclo de commodities. No circuito internacional, uma possível reversão da política 

monetária nas principais economias, ou a identificação e o controle de um movimento especulativo que esteja sustentando as 

cotações das commodities, como sugeriu o governo chinês, seriam situações de contenção controlada do processo de elevação 

destas cotações internacionais. No Brasil, a severidade da crise hídrica poderia limitar a produção local, também contribuindo para 

dificultar a atividade exportadora. Ou seja, não há garantias de ampliação ou mesmo de manutenção das condições atuais, mas, ao 

menos por ora, os efeitos positivos já se fazem sentir sobre a balança comercial brasileira.

A análise do comércio brasileiro de bens primários permite destacar a concentração das exportações em alguns poucos 

produtos, cujos valores têm sido inflados pelo comportamento recente de seus preços internacionais, bem como a dependência 

da China como principal mercado de destino. No final da década de 1990, a China representava menos de 10% do destino das 

exportações dos bens da agropecuária e da indústria extrativa brasileira. Duas décadas depois, o país passou a representar mais 

da metade do destino dessas exportações. Assim, a continuidade do desempenho favorável da balança comercial brasileira está 

profundamente ligada ao comportamento da economia e da demanda chinesa (Gráfico 9).
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Gráfico 9 – Participação da China como destino das exportações da agropecuária e da indústria extrativa brasileira 
(%) – dez/97 a dez/20.

FONTE: ComexStat. Elaboração NIEMP/FACAMP

Para concluir, como mencionado no último relatório trimestral do NEC, não se pode deixar de destacar que a crise sanitária 

tem causado um forte impacto sobre a movimentação internacional de mercadorias. A evolução da pandemia em futuro próximo 

e o resultante desempenho econômico dos diferentes países, que têm respondido à crise sanitária de formas mais ou menos 

diferenciadas e eficientes, deverão marcar o comportamento do comércio internacional e da inserção comercial externa brasileira 

no restante de 2021, ainda em ambiente de persistente incerteza. Ademais, o ritmo de retomada dos negócios internacionais 

também dependerá da tendência de crescente intervencionismo e protecionismo por parte dos diversos governos, decorrente 

do ambiente de guerra tecnológica entre as grandes nações do globo e/ou da percepção de risco, intensificado pela pandemia, 

associada à desarticulação dos sistemas produtivos nacionais em contexto da globalização. Argumentos há muito presentes em 

negociações comerciais internacionais, como “segurança alimentar” e “segurança sanitária”, podem também ganhar impulso e se 

disseminar para novos setores de atividade, afetando o comportamento do comércio internacional.

Se na conta de transações correntes, a despeito das fragilidades e incertezas, foram verificados fatores positivos para a com-

posição do PIB trimestral, a conta financeira apresentou alguns sinais de retomada de padrões pré-pandemia. Após movimentos 

intensos de saída de capitais no primeiro semestre de 2020, seja pela conta de investimento direto no exterior, seja pela conta de 

investimentos em carteira, o segundo semestre apresentou uma recomposição dos fluxos de entrada, especialmente vigorosa nos 

últimos meses do ano. Essa oscilação foi arrefecida no primeiro trimestre de 2021, quando a conta financeira registrou superávit 

de US$ 15,7 bilhões, patamar similar ao verificado nos primeiros trimestres de 2018 e 2019.

Apesar destes sinais positivos, o contexto ainda apresenta algum grau de incerteza. A análise do saldo acumulado em 12 

meses dos fluxos da conta financeira indica um cenário menos confortável. Apesar da retomada dos fluxos de entrada de investi-

mentos em carteira, que, no primeiro trimestre de 2021, compensaram o continuado movimento de saída de capitais de residentes 

em direção aos mercados financeiros internacionais, o saldo de investimento direto acumulado ainda aponta para patamar infe-

rior a toda a década de 2010. Certamente, a fuga de capitais pela conta de investimentos brasileiros no exterior, especialmente 

no segundo trimestre de 2020, contribui para esse indicador. De certo, o cenário para investimentos no país permanece pouco 

estável e há um movimento expressivo de saída de residentes (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Conta Financeira – Saldo Cambial acumulado em 12 meses (US$ milhões) – jan/14 a mar/21

FONTE: Banco Central do Brasil. Elaboração NIEMP/FACAMP.

5. A MUDANÇA DE RUMO DA POLÍTICA MACROECONÔMICA

Os primeiros meses do ano registraram uma mudança de orientação da política macroeconômica. O perfil anticíclico da 

política monetária e fiscal foi substituído por uma postura pró-cíclica, com aumento da taxa básica de juros e o fim do orçamento 

de guerra, mesmo com o recrudescimento da crise sanitária. 

a. Política monetária e inflação

A aceleração da inflação é um fenômeno da pandemia, que a princípio se mostrou temporário, mas cada vez mais se revela 

persistente. As consequências desse processo comprometem ainda mais o poder de compra dos mais pobres: o custo da cesta 

básica em relação ao salário mínimo subiu de 50,8% em dezembro de 2019 para 60,4% em dezembro de 2020 em São Paulo, 

conforme o Banco Central, maior proporção desde 2005. 

O aumento de preços é uma combinação, num primeiro momento, das consequências do “desadensamento” da cadeia pro-

dutiva brasileira com os efeitos da pandemia sobre as cadeias produtivas globais, gerando diversos impactos sobre o custo de 

produção doméstica. A desvalorização cambial e a elevação dos preços das commodities amplificaram esses efeitos, que se ge-

neralizaram, sobretudo por conta do aumento dos preços administrados, represados parcialmente em 2020 por conta da pande-

mia. Os choques provocados nos preços monitorados, em especial combustíveis e energia elétrica, se tornaram preponderantes 

a partir do início de 2021, em comparação aos preços livres (Gráfico 11). Esse cenário pode se agravar com a maior persistência 

do processo inflacionário. 

Com base na evolução de um dos núcleos do IPCA calculados pelo Bacen – que exclui itens com variações anormais e suaviza 

componentes com variações infrequentes –, percebe-se uma tendência de elevação generalizada dos preços a partir de março, 

que pode dificultar a normalização da inflação (Gráfico 12). A crise hídrica que se avizinha  e que terá impactos sobre os preços da 

energia elétrica, também contribui para a geração de maior pressão inflacionária, comprometendo as perspectivas de dissipação 

dos choques de oferta.
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Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração NEC/FACAMP

Diante da escalada inflacionária e da ameaça aos parâmetros estabelecidos pela meta de inflação em 2021, o Bacen – por 

meio do Comitê de Política Monetária (COPOM) – reagiu, elevando a taxa básica de juros e adotando, inclusive, uma postura 

hawkish (mais austera em relação aos juros e à inflação). Esse comportamento se tornou mais evidente na reunião do Copom em 

junho, que elevou a Selic para 4,25% e sugeriu uma postura ainda mais agressiva, caso haja “uma deterioração das expectativas 

de inflação para o horizonte relevante”9. O teor da ata provocou, inclusive, um ajustamento das previsões de uma parcela do 

mercado para acima de 6,5% ao final de 2021. 

Por um lado, o aumento além do previsto do juro básico pode compensar, em parte, as elevações esperadas para as taxas 

de juros americanas até 2023 anunciadas pelo Fed, assegurando um maior diferencial de juros e a continuidade da trajetória de 

apreciação do real – fator estruturalmente relevante para o arrefecimento dos preços no país. 

Por outro lado, a elevação da Selic, além de não combater os demais determinantes do processo inflacionário, compromete a 

recuperação da demanda, que se dá em passos lentos, por conta do cenário negativo no mercado de trabalho. Em outras palavras, 

tal política contracionista confere fôlego curto à recuperação nos próximos meses, sem garantir uma redução significativa da 

inflação. 

b. Política fiscal: corte dos gastos destinados à pandemia e queda dos investimentos públicos 

A análise do primeiro quadrimestre10 de 2021 considerou a execução orçamentária das três esferas de governo, sobretudo 

nas áreas de saúde e investimentos, e a arrecadação dos tributos próprios de cada esfera de governo. Foi possível observar que a 

disposição e ou decisão de os governos investirem mais na infraestrutura dos equipamentos públicos se reduziu drasticamente, 

apesar do aumento da pressão pelos serviços públicos numa ampla escala, por conta da crise sanitária, da queda da renda das fa-

mílias, e do aumento do desemprego. Até o dia 30 de abril de 2021, período mais grave da pandemia para o país, os investimentos 

públicos realizados despencaram nas três esferas de governo. 

Considerando a execução do orçamento público federal no primeiro quadrimestre de 2021, foram executados apenas R$ 

880 milhões do valor de R$ 38 bilhões de reais reservado aos investimentos. Isso significa dizer que o valor executado em 2021 

apresentou uma queda real de 62% do valor realizado no primeiro quadrimestre de 2020 (Tabela 6).

9  https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17422/nota 

10 As informações fiscais utilizadas foram extraídas do Relatório Resumido da Execução do Orçamentaria (RREO) do Sistema de Infor-
mações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) referentes ao primeiro quadrimestre de 2020 e 2021, ambos divulgados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Gráfico 11 – IPCA (monitorados e livres) 
var. mensal (%) – jan/19 a mai/21

Gráfico 11 – IPCA (núcleo MS) 
 var. mensal (%) jan/19 a mai/21



17

Tabela 6 – Investimentos: Governos Federal, Estados e DF, e Municípios (R$ milhões) (1º quadrimestre de 2020 e 2021)

Fonte: SIAFI e SICONFI, valores corrigidos IPCA maio de 2021. Elaboração NEFIPP/FACAMP

O corte de despesa com investimentos e outros gastos permitiu a realização do superávit primário. Observa-se ainda que o 

governo federal gastou três vezes mais dos recursos do orçamento fiscal com pagamento do valor principal da dívida pública – R$ 

262 bilhões – no primeiro quadrimestre em 2021. Em 2020, no mesmo período, o governo federal usou R$ 87,5 bilhões do orça-

mento fiscal para pagar as despesas do valor principal da dívida. A decisão de usar três vezes mais recursos do orçamento fiscal 

com o principal da dívida pública – retirando, portanto, esses recursos do gasto primário – permitiu que no primeiro quadrimestre 

de 2021 fosse apurado um superávit primário de mais de R$ 41 bilhões, frente ao déficit primário de R$ 95,9 bilhões do primeiro 

quadrimestre de 2020. 

Ao mesmo tempo, despesas em áreas importantes para o enfrentamento da pandemia, tais como saúde, assistência social 

e ciência e tecnologia, foram reduzidas em comparação ao mesmo período de 2020. Neste contexto, as principais demandas da 

área da saúde foram atendidas por estados e municípios (Tabelas 7 e 8). 

Tabela 7 – Principais Despesas realizadas pelo Governo Federal (R$ milhares) (1º quadrimestre de 2021 e 2020)

Fonte: SIAFI e SICONFI, valores corrigidos IPCA maio de 2021. Elaboração NEFIPP/FACAMP

Tabela 8 – Despesas com saúde nas três esferas de governo (R$ milhares) (1º quadrimestre de 2021 e 2020)

Fonte: SIAFI e SICONFI, valores corrigidos IPCA maio de 2021. Elaboração NEFIPP/FACAMP

Assim, o aumento das despesas com pandemia por estados e municípios não foi acompanhado por maior auxílio por parte 

do governo federal. De maneira geral, considerando as despesas realizadas por meio do orçamento federal para o enfrentamento 

da pandemia de janeiro até abril de 2021, foram destinados apenas 13% do valor realizado no último quadrimestre de 2020 Vale 

observar que no orçamento de 2021 está autorizado apenas R$ 65 bilhões de reais para as ações da COVID 19, enquanto R$ 20,5 
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bilhões já foram realizados no primeiro quadrimestre de 2021 (Tabela 9).

Tabela 9 – Despesas do Governo Federal com COVID 19 (R$ milhões – valores correntes) – 3º quadrimestre de 2020 
e 1º quadrimestre de 2021

Fonte: STN. Elaboração NEFIPP/Facamp.

Cabe destacar que os cortes de despesas correntes (inclusive aquelas relacionadas à pandemia) e investimentos não podem 

ser justificados por falta de recursos ou pela queda na arrecadação dos tributos, pois o governo federal e os estados conseguiram 

apurar um crescimento na arrecadação dos tributos próprios nesse período. As receitas tributárias totais arrecadadas no primeiro 

trimestre de 2021, considerando as três esferas de governo, obteve um crescimento real de 12% comparado com o mesmo período 

de 2020. Entretanto, o comportamento e o desempenho se deram de forma diferente em cada uma das esferas (Tabela 10). 

Tabela 10 –  Arrecadação dos tributos próprios nas três esferas de governo (R$ bilhões) (1º quadrimestre de 2021)

(*) receitas administradas Receita Federal e Previdência 
Fonte: SIAFI e SICONFI, valores corrigidos IPCA maio de 2021. Elaboração NEFIPP/FACAMP

O aumento de 15% da arrecadação federal em relação ao mesmo período de 2020 pode ser justificado, em parte, pelo fim 

da suspensão/redução da cobrança do II, IPI e IOF (que vigorou ao longo de 2020) e, principalmente, pelo fim do diferimento 

das desonerações de tributos, particularmente a Cofins, PIS/Pasep e Contribuição Patronal (o vencimento de abril, maio e junho 

de 2020 passou para agosto, outubro e novembro.)11. Ademais, ocorreu um aumento real de 14% na arrecadação do imposto de 

importação registrado no primeiro quadrimestre de 2021.

11 Em razão do Portaria ME nº 139/20; do Simples Nacional em decorrência do Resolução CGSN 152/20, e do ajuste do IRPF conforme a IN RFB nº 1.934/20.
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Na esfera estadual, a alta da arrecadação está intimamente relacionada à arrecadação do ICMS que incide sobre a circulação 

de mercadorias, comercializadas pela indústria e o comércio, e sobretudo à prestação de serviços de comunicação, telefonia, TV 

por assinatura, bem como os serviços de transporte, o frete. O tênue crescimento dos dois últimos trimestres contribuiu para o 

aumento da arrecadação estadual, que, como observado, depende fortemente do nível de atividade econômica.

Por outro lado, mesmo com essa incipiente recuperação, os municípios brasileiros apuraram queda na arrecadação tributária 

própria, em razão, principalmente, dos efeitos da crise sanitária na economia, em especial no setor de serviços, impactando arre-

cadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), considerada como a principal fonte de receita municipal das 

cidades mais populosas do país. 

Há, portanto, um descompasso preocupante entre a arrecadação e as despesas municipais, provocados, principalmente, por 

uma mudança de comportamento do governo federal no enfrentamento da crise, mesmo com a continuidade dos efeitos negati-

vos da pandemia sobre as finanças municipais. 

6. PARA ALÉM DA EUFORIA, O QUE PAIRA É A INCERTEZA

O crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre de 2021 surpreendeu o mercado e vários analistas, que esperavam um 

desempenho desfavorável no período, a partir da retirada do auxílio emergencial, do recrudescimento da pandemia e da elevação 

da taxa básica de juros (Selic). Os bons ventos do setor externo e a esperança em relação ao avanço da vacinação no segundo 

semestre nutrem a perspectiva de um “efeito euforia”, provocado pelo fim da demanda reprimida acumulada ao longo de meses 

de restrição de vários setores da atividade econômica. O otimismo se materializa também nas previsões de crescimento acima de 

5% para 2021 e nos discursos do governo.

No entanto, o olhar atento para o movimento das estruturas que regem a economia brasileira coloca em xeque a sustentação 

desse crescimento previsto para 2021. Considerando que a vacinação não será a panaceia dos nossos problemas econômicos, 

o governo terá que enfrentar danos permanentes impostos pela pandemia, para a economia continuar se recuperando após a 

provável euforia (concentrada no setor de serviços) do segundo semestre deste ano. 

O principal dano está no mercado de trabalho. O descompasso evidente entre o desempenho do PIB e a recuperação do em-

prego e da renda revela o perfil concentrador desta retomada econômica – consubstanciado na queda do PIB per capita e na piora 

dos indicadores de desigualdade – e encurta o horizonte da decisão de gasto por parte dos empresários. O cenário tende a me-

lhorar com o controle da pandemia e a reabertura completa do setor de serviços, porém a normalização do mercado de trabalho 

nos padrões pré-pandemia não será vista, já que a pandemia acelerou o desemprego estrutural (causado pelas transformações 

tecnológicas) e ampliou a precarização do mercado de trabalho. 

A crise hídrica que se avizinha também é outro fator de tensão, com a ameaça de um novo apagão e pressões sobre os preços 

de energia elétrica. Tal choque dificulta ainda mais a normalização da inflação para patamares dentro das metas estabelecidas 

pela autoridade monetária, comprometendo ainda mais a recuperação. A privatização da Eletrobrás enseja mais riscos do que 

boas perspectivas para esse cenário. A perda de controle do Estado gera perda de capacidade de coordenação do setor elétrico, 

sem a garantia de redução dos preços. 

Diante desses desafios, a reação dos formuladores de política econômica não contribui para melhores perspectivas. O aumen-

to da taxa básica de juros, por parte do Bacen, dificulta a recuperação do mercado de trabalho, sem garantir a redução da inflação 

– que persiste, mesmo com a provável valorização cambial, por conta dos choques de oferta. Os cortes de gastos e investimentos 

públicos, e o registro de superávits primários em plena pandemia, também comprometem a decisão de gastos dos agentes priva-

dos, tornando o investimento ainda mais dependente dos movimentos do setor externo, como se viu no primeiro trimestre de 2021.
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Portanto, as características do crescimento atual colocam dúvidas sobre a possibilidade de uma recuperação sustentável da 

economia: não retomamos ainda o patamar da atividade de 2014 nem sequer conquistamos condições estruturais para destravar 

o crescimento de longo prazo. Com o aumento da dependência externa, a fragilidade do mercado de trabalho e a falta de coorde-

nação por parte do Estado, reforça-se a ideia de uma economia à deriva, sujeita a espasmos momentâneos. Para além da euforia, 

o que paira é a incerteza. 
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