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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Carta de Conjuntura é uma iniciativa de um grupo de professores do Curso 

de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Pampa, campus Santana 

do Livramento. A Carta tem como objetivo uma forma de integração dos 

diferentes membros da comunidade acadêmica na discussão sobre a economia 

nacional e internacional. Também há a intenção de que possa ser um 

instrumento de aprendizado discente no tratamento e análise de informações 

econômicas. É um esforço no sentido da criação de um espaço de geração e 

troca de conhecimento. 

Os dados apresentados possuem diferentes fontes, fato observável nas seções da 

mesma. Por serem de fontes diferentes, as informações apresentadas acabam 

por apresentar uma periodicidade de publicação distinta. Assim, levando em 

conta período de publicação da Carta, optou-se por utilizar o dado mais recente 

de cada área disponível. Além disso, as bases de dados utilizadas muitas vezes 

podem ser analisadas em recortes menores (além da Nacional, por Estado e/ou 

Cidades). Sempre que houve a disponibilidade, foram trazidas as informações 

para estes recortes também. 

Neste número a Carta de Conjuntura Econômica, faz-se uma análise das 

condições conjunturais brasileiras para o primeiro trimestre de 2021. Como nos 

demais números, observam-se as questões de Política Monetária, Cambial e 

Fiscal, Inflação, Setor Externo, Atividade Econômica (via observação do PIB) 

e Mercado de Trabalho.  

Nesta edição, além dos seis discentes que passaram a integrar o projeto e 

colaborar de forma permanente, temos a participação de dois egressos do curso 

de Ciências Econômicas. O grupo de professores envolvidos na realização deste 

trabalho aproveita o espaço desta apresentação para convidar a todos os 

interessados na coleta, tratamento e análise de dados de conjuntura a se juntarem 

ao nosso esforço, docentes ou discentes. 
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POLÍTICA MONETÁRIA, CAMBIAL E FISCAL 

 

Nesta seção serão apresentados alguns resultados das áreas monetária, cambial 

e fiscal. Faz-se necessário ressaltar que, dado ao calendário de divulgação das 

informações, as informações contidas aqui nem sempre terão um período 

comum. Assim, a seção será dividida em duas, sendo a primeira para apresentar 

a política monetária e cambial; e a segunda para a política fiscal. 

 

Política Monetária e Cambial 

O ano de 2021 iniciou com uma pressão inflacionária que ganhou força. Isso 

pode ser constatado através das constantes revisões de previsões de crescimento 

da inflação para o ano de 2021, apresentadas no relatório Focus. Também pode 

ser observado pelos principais indicadores inflacionários brasileiros, como 

IPCA e INPC, calculados pelo IBGE, e por indicadores da FGV, como o IGP-

DI e IGP-M. Este último captura grande parte da desvalorização cambial 

observada no Real em 2020 e tem seu carregamento para o ano de 2021. Frente 

a esse movimento de alta na inflação, o Banco Central iniciou um ciclo de 

elevação da taxa básica de juros, a Selic. Em 12 meses a taxa passou de 1,90% 

a.a para 3,52% a.a. Cabe destacar que os valores da taxa, apresentados na Tabela 

1, se referem ao overnight, ou seja, as operações diárias realizadas pelo Banco 

Central na condução da política monetária. Dado que há um aumento observado 

nas taxas de juros que são operadas pelo Banco Central, o mesmo ocorre com 

as demais taxas, sobretudo o CDI. Por sua vez, a TLP, base referencial para as 

operações do BNDES também apresenta aumento. Entretanto, esta guarda mais 

relação com a elevação dos títulos de NTN-B, referência para a TLP. 

Tabela 1 - Taxas de juros nominais, julho de 2020 a junho de 2021, % a.a. 
Data TJLP - % a.a Selic % a.a CDI % a.a TLP % a.a 

jul/20 4,91 2,15 2,15 2,79 

ago/20 4,91 1,94 1,94 2,40 

set/20 4,91 1,90 1,90 2,07 

out/20 4,55 1,90 1,90 2,02 

nov/20 4,55 1,90 1,90 2,21 

dez/20 4,55 1,90 1,90 2,47 

jan/21 4,39 1,90 1,90 2,53 

fev/21 4,39 1,90 1,90 2,52 

mar/21 4,39 2,23 2,23 2,50 

abr/21 4,61 2,65 2,65 2,81 

mai/21 4,61 3,29 3,29 3,19 

jun/21 4,61 3,52 3,52 3,46 

Fonte: Banco Central do Brasil. Séries de código: 256, 4189, 4392, 27572. 

Este movimento de elevação das taxas de juros deve começar a ser observado 

na elevação das taxas médias de juros adotadas nas operações de crédito, tanto 

as do crédito livre, quanto as de crédito direcionado. Entretanto, os resultados 

apresentados na Tabela 2 ainda não trazem essa modificação na estrutura das 

taxas de juros do país. É possível que a elevação das taxas de juros também 

reflita na proporção do Crédito/PIB. Atualmente essa proporção, somando-se o 

crédito livre e direcionado, ultrapassa os 50%. Dado que a elevação das taxas 

de juros desestimula a procura por crédito, pois os mesmos podem ficar mais 

Acadêmica Jéssica Viana 

Almeida 

Prof. Dr. André da Silva 

Redivo 
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caro, é possível que haja redução do crédito na economia brasileira. Com 

relação ao prazo médio das operações, observa-se uma redução constante nos 

prazos das livres desde nov/2020. As operações de crédito direcionado, por sua 

vez, têm apresentado oscilação. Já a inadimplência apresenta um leve aumento, 

mas ainda apresentam valores inferiores aos observados no início do período de 

análise. 

Tabela 2 - Crédito: Proporção do PIB, Taxa média de juros, prazo médio das 

concessões e inadimplência fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. 

Data 
% PIB Juros Médios (% a.a.) Prazo médio (m) Inadimplência (%) 

Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado 

mai/20 28,56 20,28 29,92 7,47 41,82 194,94 4,06 2,10 

jun/20 28,77 20,47 28,16 7,04 41,79 202,45 3,70 1,76 

jul/20 29,09 20,86 27,31 7,10 42,56 195,96 3,56 1,66 

ago/20 29,42 21,49 26,59 7,15 42,63 197,25 3,35 1,70 

set/20 29,78 22,06 25,78 6,91 41,08 200,37 3,20 1,40 

out/20 30,14 22,35 26,45 7,15 42,07 196,10 3,11 1,35 

nov/20 30,72 22,61 26,35 7,19 44,13 192,26 3,00 1,19 

dez/20 31,19 22,79 25,54 7,86 43,41 195,53 2,89 1,07 

jan/21 31,01 22,81 28,47 7,69 42,19 191,44 2,95 1,07 

fev/21 31,13 22,80 28,11 7,32 42,85 195,02 2,90 1,34 

mar/21 31,47 22,82 28,51 7,18 42,84 191,03 2,95 1,10 

abr/21 31,14 22,51 28,97 7,19 42,27 197,90 2,98 1,18 

Fonte: Banco Central do Brasil. Séries de código: 20625, 20628, 20717, 20756, 20855, 20895, 

21085, 21132. 

Na Figura 1 podemos observar a taxa de câmbio Real/Dólar e sua oscilação em 

12 meses. Nota-se que a moeda estrangeira alcançou valores superiores a R$ 

5,60 em outubro de 202- e março de 2021. Mas de modo geral, observa-se que 

a taxa está acima da cada dos R$ 5,00 há algum tempo, o que implica numa 

menor variação em 12 meses. Este patamar de câmbio pode apresentar dois tipos 

de resultados. Um primeiro, em alguma medida positivo, é o da elevação do 

valor das exportações brasileiras. Também é possível que essa taxa de câmbio 

mais competitiva também eleve o quantum das exportações brasileiras. 

Entretanto, um resultado bastante negativo da manutenção de uma taxa de 

câmbio elevada é o aumento dos preços de produtos importados e daqueles que 

são exportados pelo país. Neste sentido, há um grande impacto sobre a inflação 

no país. 

Figura 1 - Taxa de câmbio Real/Dólar (venda), média do período, e variação em 

12 meses, março de 2020 a fevereiro de 2021. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 
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Política Fiscal 

 

Vimos na última edição da carta de conjuntura que houve uma grande elevação 

da despesa primária para realizar o enfrentamento da pandemia. Esta elevação 

continua a mostrar efeitos em 2021, quando observamos, na Figura 2, uma 

diferença bastante acentuada entre a despesa total e a receita líquida. Também 

foi ressaltado na última carta que esta elevação de despesas é bastante esperada, 

dado o contexto global; e que o grande problema era a ausência de planejamento 
fiscal. Prova disto é a aprovação do orçamento de 2021, que aconteceu apenas 

ao final do primeiro trimestre do ano. Além disso, o orçamento também 

demostra fragilidades, incluindo negociações políticas pouco claras. Outro 

ponto que o orçamento de 2021 demonstra, dado a dificuldade para incluir novas 

despesas de enfrentamento da pandemia, é a precariedade e falta de integração 

das regras fiscais brasileiras. 

 

Figura 2 - Receita Líquida e Despesa Total do Governo Central, em R$ milhões, 

acumulado em 12 meses, maio de 2020 a abril de 2021, a preços de abril de 

2021. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

 

Na Figura 3 podemos observar os resultados primário e nominal. Ambos 

apresentam uma elevação a partir de maio de 2020, como consequência da 

elevação das despesas públicas para o enfrentamento da pandemia. Sabe-se que 

tanto o resultado primário, quanto o nominal, representam a diferença entre 

receitas e despesas. Enquanto o primário representa a relação entre receitas e 

despesas não financeiras, o nominal apresenta o resultado da relação entre 

receitas e despesas, incluindo as financeiras, como as despesas com juros da 

dívida pública. Dado esta breve contextualização sobre os resultados primário e 

nominal, é evidente que houve um aumento do descolamento entre receitas e 

despesas durante a pandemia, por motivos óbvios: o descontrole da pandemia 

teve efeitos importantes sobre a atividade econômica, o que reduz o 

recolhimento de impostos; por outro lado, aumenta a necessidade de realizar 

despesas como as que ocorreram para o auxílio emergencial, para auxílio a 

Estados e Municípios, entre outros.  

Espera-se que esse resultado comece a ser atenuado ao longo de 2021. Ao final 

de 2021, por exemplo, o déficit primário foi de R$ 775,62 bilhões ou 10% do 

PIB. Atualmente, no acumulado em 12 meses, o déficit primário está em R$ 646 

bilhões. No orçamento de 2021, o previsto para o déficit primário do ano é R$ 
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247 bilhões. Já o relatório Focus, estima, em % do PIB, que o déficit primário 

seja de 2,52%. 

Figura 3 - Resultado Nominal e Resultado Primário do Governo Central, em R$ 

milhões, acumulado em 12 meses, de maio de 2020 a abril de 2021, preços de 

abril de 2021. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

 

Apesar do resultado primário e nominal serem bastante deficitários observa-se 

um movimento interessante na Figura 4. Em abril de 2021 a taxa de juros 

implícita da dívida pública do setor público atingiu o seu menor valor desde que 

a série do Banco Central passou a ser divulgada, em novembro de 2002. Este 

resultado é bastante importante, pois num contexto de elevação da dívida 

pública, dado a redução das receitas com impostos e elevação das despesas 

primárias, pagar uma taxa de juro menor gera menos impacto sobre as despesas 

financeiras do governo e sobre o resultado nominal. Entretanto, é possível que 

este resultado se reverta com a sequência de elevações da SELIC, pois parte dos 

títulos da dívida pública o tem como indexador. 

Figura 4 – Figura 4 - Juros nominais pagos pelo Tesouro Nacional, em R$ 

milhões, acumulado em 12 meses, maio de 2020 a abril de 2021, a preços de 

abril de 2021 e taxa implícita de juros em a.a. %. 

 
Fonte: Tesouro Nacional para Juros Nominais e Banco Central para Taxa Implícita. 
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INFLAÇÃO 

No mês de junho do corrente ano, completamos um ano e quatro meses da crise 

sanitária, econômica e social emergida por um vírus minimamente conhecido, 

mas altamente mortal, o qual se denominou na ciência como a Covid-19.  

Nesse cenário atípico que passamos, os números do índice de preços ao 

consumidor amplo (IPCA), que mede a inflação de bens e serviços produzidos 

em nosso país, indicou uma queda na variação mensal de março para abril do 

corrente ano, ou seja, caiu de 0,93% para 0,31%, porém no ano, já apresenta 

uma alta acumulada de 2,37% e em 12 meses 6,76%. 

Tabela 3 - Variação (%) mensal, anual e em 12 meses do IPCA – Índice Geral 

de Preços ao Consumidor Amplo, do ano de 2021. 

Mês 
Variação mensal 

(%) 

Variação acumulada no 

ano (%) 

Variação acumulada em 12 

meses (%) 

jan/21 0,25 0,25 4,56 

fev/21 0,86 1,11 5,20 

mar/21 0,93 2,05 6,10 

abr/21 0,31 2,37 6,76 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE 
(https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060) 

Seguindo, ao ampliar o olhar para os índices que compõe a variação mensal, 

acumulada no ano e em 12 meses do IPCA, observa-se que a população 

brasileira tem desprendido mais dinheiro, no acumulado dos primeiros meses, 

por bens e serviços do setor de transportes (6,53%), artigos de residência 

(2,8%), saúde (2,13%) e alimentação e bebidas (2,13%); e menos por bens do 

setor comunicação (-0,10%), habitação (0,35%), despesas pessoais (0,61%) e 

vestuário (1,07%). 

Figura 5 - Variação (%) acumulada no ano por grupos do IPCA – Índice Geral 

de Preços ao Consumidor Amplo Brasil, em abril de 2021 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE 

(https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060) 
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No acumulado em 12 meses fica mais evidente o impacto da pandemia e da 

crise econômica enfrentada pelo país. Com exceção do grupo da educação, 

todos os outros registram alta, são eles: Alimentação e bebidas (12,31%), 

Artigos de residência (11,85%), Transportes (11,47%), Habitação (5,43%), 

Saúde e cuidados pessoais (3,26%), Comunicação (3,16%), Despesas pessoais 

(1,35%) e Vestuário (0,85%). O grupo da educação registrou queda no 

acumulado de 12 meses de -1,15%. 

Figura 6 - Comparativo da variação (%) acumulada em 12 meses por grupos do 

IPCA – Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, Brasil e Porto Alegre, 

em abril de 2021 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE 

(https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7060) 

 

O IPCA regional acompanha os índices nacionais, porém chama a atenção para 

o grupo educação que no índice nacional, acumulado em 12 meses foi de -1,15% 

e no regional -2,44%.  

No mês de março desse ano, tivemos a chamada “segunda onda” de casos da 

covid, os hospitais ficaram superlotados, as mortes aumentaram 

vertiginosamente, é difícil encontrar um cidadão brasileiro que não tenha 

perdido alguém da família ou de um grupo de amigos. Por essa razão, muitos 

estados brasileiros decretaram lockdown, isso significa que a economia fechou 

suas portas, e até os serviços essenciais foram reduzidos. Com tudo isso o 

desemprego só foi aumentando e a inflação foi junto. O auxílio emergencial que 

poderia dar um fôlego a massa dos desempregados é muito baixo, não cobre, 

para uma família nem mesmo a alimentação do mês. 

Por fim, há uma previsão dos médicos e demais detentores do conhecimento 

acerca dessa pandemia, que uma “terceira onda” de casos da covid está por vir, 

em função da reabertura das atividades comerciais e também em função do 

inverno, estação que ajuda a proliferar as doenças respiratórias, isso significa 
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mais lockdown, uma vez que a vacinação está bastante lenta e os hospitais 

continuam trabalhando no limite de sua capacidade. Infelizmente a previsão de 

aumento de inflação nos próximos períodos fica evidenciada, além do 

agravamento do desemprego. 
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SETOR EXTERNO 

Desde o início da pandemia do novo coronavírus em 2020, há uma tendencia 

geral de diminuição do déficit em transações correntes brasileiro, com 

expectativa de sucessivos superavit para os próximos meses. As contas do setor 

externo da economia brasileira no primeiro trimestre de 2021 reportam uma 

melhora de forma parcial.  

De acordo com os dados da conta Lucro e Dividendos da Balança de 

Pagamentos é possível evidenciar uma das causas para o bom comportamento 

das Transações Correntes quando se compara o resultado do primeiro trimestre 

de 2021 com o respectivo equivalente de 2020. (Tabela 4). Tal comportamento 

das remessas de lucros e dividendos apresentaram um comportamento favorável 

(menos deficitário). Adicionalmente, a melhoria no resultado das Transações 

Correntes é fruto de uma alta no preço das commodities, que favoreceu a 

balança comercial brasileira. Aliado a uma melhora nos preços, há também 

aumento da demanda por países que já estão se recuperando da crise provocada 

pelo novo coronavírus.  

Tabela 4 – Transações Correntes. Bilhões de US$, FOB 

Discriminação 
2020 2021 

I II III IV I 

Lucros e dividendos  - 8 423 - 4 051 - 3 101 - 1 606 - 2 835  

Fonte:  Banco Central do Brasil, estatística e Setor Externo. 

 

Conforme de depreende da Tabela 5, as exportações alcançaram US$ 

24,3bilhões em março, acumulando US$ 55,6 bilhões no ano, ao mesmo tempo 

que as importações registraram US$ 17,8 bilhões em março e US$ 47,7 bilhões 

nos três primeiros meses do ano. De forma específica, é possível observar que 

os valores das exportações acumuladas tiveram um crescimento expressivo em 

relação aos respectivos meses de 2020 em: 3,5% em janeiro, 5,0% em fevereiro 

e 15,7% em março. No caso das importações, as variações dos acumulados 

mensais em relação ao ano anterior foram: -10,7% em janeiro, -3,7% em 

fevereiro e 5,4% em março. 

Tabela 5 – Balança Comercial. Valores Acumulados. Bilhões de US$, FOB 

Mês 
Exportação Importação Saldo Bal. Com. 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Janeiro 14,94 14,43 15,35 17,19 -0,42 -2,76 

Jan/Fev 31,29 29,79 29,89 31,04 1,4 -1,25 

Jan/Mar 55,64 48,1 47,75 45,31 7,89 2,79 

Jan/Abr 82,12 65,69 63,88 56,74 18,24 8,95 

Jan/Mai  83,21  67,42  15,79 

Jan/Jun  100,69  78,4  22,29 

Jan/Jul  120,11  90,21  29,9 

Jan/Ago  137,51  101,8  35,71 

Jan/Set  155,73  114,94  40,8 

Jan/Out  173,38  128,18  45,2 

Jan/Nov  190,73  143,04  47,69 

Jan/Dez  209,18  158,79  50,39 

Fonte: Ministério da Economia, setor Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 

Quanto ao desempenho setorial das exportações brasileiras, os dados 

disponibilizados pelo Ministério da Economia demonstram que as exportações 

da produção agropecuária representaram 18% das exportações totais no 

primeiro trimestre do ano, enquanto a indústria de transformação representou 
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52% e a indústria extrativa representou 29%. O setor agropecuário apresentou, 

neste trimestre, um aumento em suas exportações de 11,84% em relação ao 

mesmo trimestre de 2020. Em janeiro esse setor apresentou uma queda de 

13,27% nas exportações em relação ao mesmo mês de 2020, em fevereiro 

também houve uma queda, de 14,78% comparativamente e em março ocorreu 

uma recuperação com um aumento de 36,61% em relação ao ano anterior. No 

setor da indústria de transformação a variação foi de um aumento de 5,32% em 

relação ao mesmo trimestre de 2020, tendo uma queda de 3,03% em janeiro, 

aumento de 5,94% em fevereiro e 12,13% em março. O setor da indústria 

extrativa apresentou um aumento no trimestre de 43,44% de suas exportações 

em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, tendo um resultado positivo de 

27,65% em janeiro, de 21% em fevereiro e 85,34% em março.  

Em relação as importações, no setor agropecuário o valor importado apresentou 

um aumento de 14% no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. 

Em janeiro esse aumento comparativo foi de 11%, em fevereiro e março de 15% 

em cada um desses meses. Para o setor da indústria de transformação houve um 

crescimento das importações de 4% no trimestre, em janeiro ocorreu uma queda 

de 13% e um crescimento de 3% e 24% em fevereiro e março, respectivamente. 

As importações da indústria extrativa também apresentaram uma variação 

positiva no trimestre, sendo 11% maior do que no ano passado, em janeiro e 

fevereiro houve uma queda de 2% e 1%, respectivamente, e em março houve 

um crescimento de 34%. 

Segundo o Banco Central do Brasil a taxa de câmbio do dólar comercial flutuou 

nos três primeiros meses de 2021 da seguinte maneira: R$5,4759 por dólar, em 

janeiro; R$5,5302 em fevereiro e R$5,6973 em março. Um ano antes, em 2020, 

o dólar comercial havia sido negociado em R$4,2695, R$4,4987 e R$5,1987 

nos respectivos meses. 

A Tabela 6 demonstra o resultado das exportações e importações acumuladas 

realizadas pelo município de Sant’Ana do Livramento, bem como o saldo 

comercial dessas operações, para os anos de 2020 e 2021, a título de 

comparação. No acumulado do trimestre, o valor das exportações do ano 

corrente foram 43% menores do que no mesmo trimestre do ano de 2020. Em 

termos de valores mensais acumulados, em janeiro a queda foi de 60%, em 

fevereiro de 58% e em março houve uma queda de 43%. Para as importações, 

houve uma queda de 78% no acumulado do trimestre, tendo queda em todos os 

meses. Em janeiro a redução foi de 96%, em fevereiro de 96% e em março foi 

de 78%.    

Os saldos da balança comercial do município apresentaram resultado 

superavitário nos dois anos. No saldo acumulado do trimestre houve uma 

variação negativa de 43% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2020. Em 

janeiro a queda foi de 59%, em fevereiro foi de 58% e em março o saldo foi 

43% menor do que o acumulado deste mesmo mês do ano passado.  

Quanto a pauta exportadora do município, o principal produto exportado foi a 

lã não cardada e não penteada, que representou 79% do total das exportações do 

município, com o valor de US$2,6 milhões. Em seguida com uma percentagem 

bem menor, se destacam os automóveis de passageiros que representaram 3%, 

com o valor de US$ 115 mil, outras plantas vivas, equivalente a também 3%, 

no valor de US$109 mil e produtos de padaria e afins, com 3% e valor de 

US$103 mil. O principal produto importado pelo município neste trimestre 

foram sementes, frutos e esporos, para sementeira, que representou 85% das 

importações do município, com o valor de US$22 mil, depois chapéus e 

artefatos semelhantes que representou 11%, no valor de US$ 2,8 mil e também 
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produtos de origem animal, que correspondeu à 4%, tendo sido importados o 

valor de US$ 1,1 mil desses produtos. 

Tabela 6 – Balança comercial de Sant’Ana do Livramento, 2021-2020 – US$ 

FOB 

DATA 
Exportação Importação Saldo Bal. Com. 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Jan 957.913 2.381.368 2.870 70.892 955.043 2.310.476 

Fev 1.901.712 4.565.943 3.980 95.042 1.897.732 4.470.901 

Mar 3.290.403 5.810.523 26.261 119.192 3.264.142 5.691.331 

Abr  6.037.297  128.321  5.908.976 

Mai  6.744.658  178.721  6.565.937 

Jun  7.233.110  185.196  7.047.914 

Jul  7.650.277  193.260  7.457.017 

Ago  8.022.109  216.534  7.805.575 

Set  8.572.078  234.277  8.337.801 

Out  9.394.346     

Nov  10.989.356     

Dez  12.491.395     

Fonte: Ministério da Economia, setor Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 

 

Índices de competitividade de Santana do Livramento e dos 

municípios onde a UNIPAMPA está inserida.  

  

Sant’Ana do Livramento está inserido na região que engloba a Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa), que também compreende as cidades de 

Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, São Borja, São 

Gabriel, Uruguaiana.  Essa região é caracterizada pela proeminência da 

produção agropecuária. Esse cenário é refletido nas principais exportações 

desses municípios, que apresentam alta competitividade em bens desse tipo de 

produção. A Tabela 7 demostra a competitividade dos produtos com maior 

participação nas exportações desses municípios através do Índice de Vantagens 

Comparativas Reveladas (IVCR) para o primeiro trimestre de 2021. Esse índice 

demonstra quando um país ou localidade exporta um bem de forma competitiva, 

quando o índice apresenta um valor maior ou igual a um as exportações desse 

bem são competitivas, se for menor que um então as exportações desse bem não 

apresentam vantagens comparativas reveladas. 

É possível perceber que neste trimestre a região exportou de forma bastante 

competitiva produtos agropecuários. Com destaque para o arroz, carne bovina 

congelada e lã não cardada nem penteada, alguns municípios representam uma 

grande parte das exportações nacionais desses produtos. Para Sant’Ana do 

Livramento o índice de competitividade foi extremamente alto para a 

exportação de lã. As exportações desse produto pelo município representaram 

62% das exportações nacionais de lã no período. Caçapava do Sul também 

exporta de forma bastante competitiva a lã. O Arroz é o principal produto 

exportado na região, e de forma competitiva. As exportações de arroz de 

Uruguaiana representaram 8% das exportações nacionais, e as exportações de 

Itaqui representaram 3%. Para São Borja esse também foi o principal produto 

exportado, e foi o único produto exportado por Dom Pedrito no período.  
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Tabela 7 – Índice de competitividade dos Municípios da região da Unipampa 

no primeiro trimestre de 2021 

Município Produtos IVCR >1 

Participação nas 

exportações 

municipais 

Alegrete 
Carnes de animais da espécie bovina, 

congeladas 
36,58 91% 

Bagé 
Carnes de animais da espécie bovina, 

congeladas 
23,26 58% 

Caçapava do Sul Lã não cardada nem penteada 8155,71 62% 

Dom Pedrito Arroz 876,01 100% 

Itaqui Arroz 789,56 90% 

Jaguarão Bananas frescas ou secas 5025,93 75% 

Santana do 

Livramento 
Lã não cardada nem penteada 10467,27 79% 

São Borja Arroz 598,61 68% 

São Gabriel 
Carnes de animais da espécie bovina, 

congeladas 
36,35 90% 

Uruguaiana Arroz 726,62 83% 

Fonte: Construído a partir dos dados do Ministério da Economia, setor Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços. 

Alegrete, Bagé e São Gabriel tiveram como principal produto exportado a carne 

bovina congelada neste trimestre. As exportações desse produto realizadas por 

Bagé representam 1% das exportações totais de carne bovina congelada do 

Brasil, assim como as exportações de São Gabriel também representam esse 

mesmo valor. Jaguarão teve como principal produto exportado Bananas frescas 

ou secas, que apresentou um índice alto de competitividade, e as exportações 

municipais desse produto representaram 27% das exportações totais nacionais 

desse produto. Os resultados do IVCR demonstram que as cidades da região do 

Pampa gaúcho são bastante competitivas em suas principais exportações e 

geralmente um produto representou quase todo montante do valor de suas 

exportações. Também refletem o padrão de especialização dessa região, focado 

na produção agropecuária, na qual a região se mostra um importante exportador, 

principalmente para os produtos: arroz, carne bovina congelada e lã não cardada 

e nem penteada. 

 

  



14 

 

ATIVIDADE ECONÔMICA: DESEMPENHO DO 

PIB 

O Produto Interno do Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre 

de 2021(comparado com o quarto trimestre de 2020) conforme dados 

divulgados pelo IBGE. O resultado desse primeiro trimestre é o terceiro positivo 

após dois trimestres negativos de -2,2% no primeiro e -9,2% no segundo 

trimestre de 2020. Isso demonstra um ritmo menor, porém de crescimento do 

PIB, diante de uma queda histórica de 4,1 % em 2020 totalizando R$ 7,4 

trilhões.  

A Figura 7 demonstra a taxa do trimestre contra o trimestre imediatamente 

anterior do PIB brasileiro, do primeiro trimestre do ano de 2014 até o primeiro 

trimestre de 2021.  

Figura 7 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) do 

PIB brasileiro de 2014 a 2021 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 

Com esse resultado positivo, a projeção do mercado financeiro para a alta do 

PIB em 2021 melhorou, ou seja, a expectativa saltou de um crescimento de 

3,96% para 4,36%, segundo o Boletim Focus do Banco Central do Brasil 

(07/06/2021). Entretanto, o cenário econômico brasileiro ainda está sujeito a 

fatores de risco relevantes, mantendo os níveis de incerteza significativamente 

elevados. 

O Comitê do Copom, na reunião de maio, observou que esse desempenho 

verificado no primeiro trimestre do ano, somados a um importante crescimento 

da economia global, com aceleração dos preços das commodities, conferem um 

viés de alta, tornando as perspectivas para o resultado de 2021 mais otimistas. 

No cenário externo, novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos, 

unidos ao avanço da implementação dos programas de imunização contra a 

Covid-19, devem promover uma recuperação mais robusta da atividade ao 

longo do ano. Para o Comitê, o segundo semestre do ano deve mostrar uma 

retomada robusta da atividade, na medida em que os efeitos da vacinação sejam 

sentidos de forma mais abrangente (BCB, ATA DO COPOM 5/5/2021). 

Numa análise do PIB de forma mais detalhada, a Figura 8 demonstra a taxa do 

trimestre contra o trimestre imediatamente anterior do PIB brasileiro, do 
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segundo trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, por componentes 

da Demanda.  

Figura 8 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) 

do PIB brasileiro por Componentes da Demanda  

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 

Analisando o desempenho do PIB pelos componentes da demanda, observa-se 

que o Consumo das Famílias reduziu -0,1% no primeiro trimestre de 2021 em 

relação ao trimestre anterior, fato que continua sendo influenciado pelas 

medidas de combate a Covid-19, término do Auxílio Emergencial pelo governo 

e aumento da inflação, que reduziu a renda e consequentemente o consumo. 

Nesse sentido, quando se observa a taxa acumulada em quatro trimestres (em 

relação ao mesmo período do ano anterior %) o Consumo das Famílias 

apresenta uma queda de 5,7%, refletindo numa redução da participação total do 

PIB de 62,7% em 2020 e começando o primeiro trimestre de 2021 com uma 

participação 60,2% do PIB total. 

Tratando-se do Consumo do Governo, apesar de apresentar crescimento nos 

dois últimos trimestres de 2020, os primeiros três meses de 2021 resultaram em 

uma redução de -0,8% comparado ao trimestre anterior. Na comparação do 

mesmo período com o ano anterior, o indicador também apresentou resultado 

negativo, já que em 2020 o primeiro trimestre apresentou um recuo de -0,2%. 

A Formação Bruta de Capital Fixo novamente apresentou resultados positivos, 

tornando-se o grande destaque, crescendo 4,6% em relação ao trimestre 

passado, e para o trimestre do ano isso representa um avanço de 17%. Este 

crescimento pode ser explicado em parte pelo aumento da produção interna de 

máquinas e equipamentos e aumentos de investimento na área de softwares 

(IPEA, 2021). 

As exportações brasileiras apresentaram uma melhora de 3,7% no indicador em 

relação ao último trimestre de 2020, o que igualmente ocorreu com as 

importações, que cresceram 11,6% no mesmo período em comparação aos três 

últimos meses de 2020.  Entre as exportações de bens, os setores que mais 

contribuíram para esse resultado foram: extração de minerais metálicos; 

produtos alimentícios; veículos automotores; e produtos de fumo. 

A atividade econômica quando observada pela ótica da produção por setores se 
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Agropecuário. Na Figura 9 apresenta-se a taxa do trimestre contra o trimestre 

imediatamente anterior do PIB brasileiro, por setores. 

Figura 9 - Taxa do Trimestre contra o Trimestre imediatamente anterior (%) do 

PIB por setores 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 

Na indústria, após um período de recuo do setor no segundo trimestre do ano e 

volta do crescimento nos dois trimestres seguintes, observou-se nos primeiros 

meses de 2021 um pequeno crescimento de 0,7% em relação ao trimestre 

anterior. De forma mais detalhada, os resultados mais positivos são em 

decorrência da indústria extrativista que cresceu 3,2%, especialmente pelo fato 

do aumento dos preços das commodities, e a Construção que cresceu 2,1% em 

relação ao trimestre anterior. A Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de 

gestão de resíduos também teve resultado positivo de 0,9% no período. A 

Indústria de transformação recuou -0,5% no primeiro trimestre do ano, em 

função da retração da procura interna do país por bens e serviços. Em 
comparação com os primeiros três meses de 2020, a indústria apresenta 

resultado positivo em 2021, pois no primeiro trimestre de 2020 havia um recuo 

de -1,6% no setor. 

No setor de serviços, o indicador se manteve crescente, como nos dois trimestres 

anteriores, mas em um ritmo menor, aumentando 0,4% nos três primeiros meses 

de 2021 em relação ao trimestre anterior. O desempenho do setor mais detalhado 

foi de crescimento mais acentuado no setor de Transporte, armazenagem e 

correio, de 3,6% em relação ao trimestre anterior e Atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados que aumentou 1,7%. O desempenho dos demais 

setores foi: Comércio +1,2%; Informação e comunicação +1,4%; Atividades 

Imobiliárias +1,0%; Outras atividades de serviços +0,1%; Administração, 

defesa, saúde e educação públicas e seguridade social -0,1%, este sendo o único 

indicador que teve um recuo no primeiro trimestre de 2021. 

Cabe destacar que em relação aos setores, no primeiro trimestre de 2021, o 

Agropecuário apresentou um aumento de 5,7% em relação ao trimestre anterior. 

Esse resultado, pode ser explicado principalmente pelo crescimento da 

produção e ganho de produtividade da atividade da agricultura. A produção de 

grãos no país terá um aumento de 4,1% maior do que à produção de 2020, 

segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), 

divulgadas pelo IBGE. A estimativa para abril de 2021 em relação a safra 

nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançou 264,5 toneladas, sendo 

que em 2020 obteve-se 254,1 milhões de toneladas. 
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Os três produtos fundamentais deste grupo são o arroz, o milho e a soja, pois 

somados eles representam 92,9% da produção estimada e são responsáveis por 

87,8% da área que será colhida. Quando relacionados ao ano de 2020, teve-se 

um aumento de 5,9% na área do milho e 4,1% na área da soja. Já, em relação a 

área do algodão herbáceo ocorreu uma queda de 12,0% e de -0,1% na área do 

arroz.   

Em relação a produção, houve um aumento na produção da soja de 8,6% e de 

0,3% para o arroz, já em relação ao algodão herbáceo houve um declínio de -

16,8% e para o milho de -0,7%, onde na primeira safra o milho teve uma 

diminuição de 3,1% e na segunda safra um crescimento de 0,1%.  

Estima-se para 2021 que a produção da soja será de 131,6 milhões de toneladas 

e para o milho de 102,5 milhões de toneladas. Já a produção de arroz tem uma 

estimativa de 11,1 milhões de toneladas e, o algodão, em 5,9 milhões de 

toneladas.  

Nas quatro grandes regiões do país, em relação a produção de cereais, 

leguminosas e oleaginosas houve uma variação positiva anual, o Sul com 

11,7%, o Sudeste com 6,0%, Nordeste com 4,1 %, e o Norte com 1,3%. Já o 

Centro-Oeste tem uma previsão de produção de -0,7%. Na Tabela 8 observa-se 

a produção agrícola de 2020, estimativa para 2021 e variação percentual para o 

Brasil e Grandes Regiões. 

Tabela 8 - Brasil e Grandes Regiões 
Grande Região Produção 2020 (t) Produção 2021 (t) Variação (%) 

Brasil 254.137.369 264.453.928 4,1 

Centro-Oeste 121.744.872 120.881.110 -0,7 

Sul 73.082.739 81.663.717 11,7 

Sudeste 25.732.890 27.264.379 6,0 

Nordeste 22.587.556 23.509.187 4,1 

Norte  10.989.312 11.135.535 1,3 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação da Agropecuária, Levantamento Sistemático 

da Produção Agrícola – abril de 2021.  
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MERCADO DE TRABALHO 

Para a presente carta, a análise do Mercado de Trabalho novamente é realizada 

utilizando tanto os dados do CAGED, disponibilizados pelo E-Social do 

Ministério da Economia, sobre as admissões e desligamentos, e pelas 

informações da PNAD Contínua, do IBGE, sobre a taxa de desemprego e o 

salário real por mês. 

Figura 10 - Taxa de Desocupação (Brasil) 

 
Fonte: IBGE. 

A taxa de desocupação leva em conta a parcela da população em idade ativa (de 

14 anos ou mais) que está buscando trabalho. Nota-se que em 2021 esta série 

apresenta valores crescentes: no período recente o mínimo da série ocorreu em 

dezembro de 2020 com 13,9%, aumentando 0,8 pontos percentuais até a 

presente data, em que 14,7% da população economicamente ativa se encontra 

desocupada, em março de 2021. Um dos efeitos que pode ter levado a um 

aumento do desemprego em 2021 foi a demora na aprovação e no repasse do 

auxílio emergencial, que iniciou em abril, ou seja, de forma posterior à taxa de 

desemprego anunciada. Ressalta-se ainda que este auxílio será fornecido no 

montante de até R$150 em quatro parcelas.  

Figura 11 - Rendimento médio (Brasil)1 

 
Fonte: IBGE. 

 

1 Os valores apresentados nesta edição são distintos dos anteriores pois a renda real é 

recalculada, ficando com o valor-base no período de análise. No caso, setembro de 2020. 
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Em relação ao rendimento real médio, de todos os trabalhos, nota-se que a série 

apresenta um mínimo local em junho, de R$ 2.441, que é o menor valor da série 

analisada, e um segundo mínimo local em R$ 2.527 em dezembro de 2020. A 

partir de então os valores apresentam um crescimento até janeiro de 2021, com 

um máximo de R$2764. A partir de então, os valores passam a se reduzir, 

chegando em março com um montante real de R$ 2704.  

Figura 12 - Admissões e Desligamentos em 2020-2021 (Brasil)2

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do E-Social/Novo CAGED.  

Com relação às admissões e desligamentos, nota-se que a partir de julho de 

2020, a curva de admissões apresentou valores maiores que os desligamentos, 

com exceção do mês de dezembro de 2020. Em 2021, nota-se que houve um 

hiato entre a curva de admissões e desligamentos, sendo que, o maior saldo de 

empregos ocorre em fevereiro, quando são criados 398 mil postos de trabalho. 

A partir desta data, em março e abril, há um arrefecimento e redução da 

diferença entre as curvas, ficando a criação de postos na ordem de 177 mil em 

março e 12,9 mil em abril. 

Figura 13 - Admissões e Desligamentos em 2020-2021 (Rio Grande do Sul) 

 
 Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do E-Social/Novo CAGED.  

 

2 Os valores apresentam uma pequena discrepância dos apresentados na Carta de Conjuntura 

anterior pois, mensalmente são entregues correções que são incorporadas aos resultados, o que 

não ocorria no CAGED até 2019. 
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No caso do Rio Grande do Sul, nota-se o mesmo formato que o Brasil, com uma 

recuperação posterior a junho e um valor discrepante de admissões (a menor) 

em dezembro. Em fevereiro houve a maior criação de postos de 2021, com 28 

mil postos, sendo que em março houve a criação de 17 mil postos e em abril de 

apenas 575, indicando, novamente, um arrefecimento, de forma similar ao caso 

brasileiro. 

Para o município de Santana do Livramento, vê-se o descolamento entre 

admissões e desligamentos a partir de julho de 2020, com exceção do mês de 

março. Vê-se um perfil um pouco distinto do Rio Grande do Sul, uma vez que 

em dezembro houve mais admissões do que desligamentos, o que é discrepante 

com o resultado do Rio Grande do Sul e do Brasil, e o maior valor da série de 

admissões ficou em janeiro, com 466 admissões e um saldo de 207 vagas. Em 

março houve um aumento muito grande de desligamentos, que ficou em 511, 

fazendo com que no mês fossem fechados 193 postos de trabalho. Em abril a 

série apresenta uma pequena recuperação com a criação de 32 postos de 

trabalho.  

Figura 14 - Admissões e Desligamentos em 2020-2021 (Santana do 

Livramento) 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do E-Social/Novo CAGED.  

 

 

 

  

103
168

196

305

391

271

333
350

302

466

371

318

287
427

288

219
248 238 244

278

207

256 259
277

511

255

0

100

200

300

400

500

600

Admissões Desligamentos



21 

 

Referências 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries 

Temporais. [s.d.]. Disponível em: 

<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=p

repararTelaLocalizarSeries>. Acesso em: 10 jun. 2021. 

BCB [Banco Central do Brasil]. Atas do Comitê de Política Monetária – 

Copom 238ª Reunião - 4-5 maio, 2021. Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom/>. Acesso em junho/2021. 

BCB [Banco Central do Brasil]. Boletim Focus do Banco Central do Brasil 

(07/junho/2021). Disponível em: < 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/>. Acesso em junho/2021. 

 

IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]. Contas Nacionais 

Trimestrais - 1º trimestre de 2021. Disponível em: < 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-

nacionais-trimestrais.html?=&t=destaques>. Acesso em junho/2021. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E 

SERVIÇOS. Estatísticas do Comercio Exterior. Visitado em 14 de março de 

2021. In:  http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-

de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano 

TESOURO NACIONAL. Resultado do Tesouro Nacional. [s.d.]. Disponível 

em: <https://www.tesouro.fazenda.gov.br/resultado-do-tesouro-nacional>. 

Acesso em: 10 jun. 2021. 

 

Unipampa – Campus Santana do Livramento 
Rua Barão do Triunfo, 1049, Centro 

97.573-634, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=destaques
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?=&t=destaques
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano

	APRESENTAÇÃO
	POLÍTICA MONETÁRIA, CAMBIAL E FISCAL
	Política Monetária e Cambial
	Política Fiscal

	INFLAÇÃO
	SETOR EXTERNO
	Índices de competitividade de Santana do Livramento e dos municípios onde a UNIPAMPA está inserida.

	ATIVIDADE ECONÔMICA: DESEMPENHO DO PIB
	MERCADO DE TRABALHO

