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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 segundo e terceiro 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 egressos do curso de 

Ciências Econômicas e mestrandos do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Unipampa. 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 
 

No segundo semestre de 2021 o país tem observado a deterioração do ambiente 

macroeconômico. Tanto para a situação fiscal, monetária e cambial, vê-se um 

cenário de incerteza. Mantém-se as revisões das projeções de mercado, 

apresentadas no relatório Focus, do Banco Central, com piora em indicadores 

importantes, como a inflação e crescimento econômico. Com relação a inflação, 

temos um cenário desafiador, uma vez que ele está aliado a um elevado nível de 

desemprego. Logo, políticas de expansão econômica, sejam fiscais ou 

monetárias, e que poderiam mitigar a situação do desemprego, também 

poderiam agravar a situação da inflação. Fazer política econômica envolve lidar 

com escolhas importantes e comunicar adequadamente o planejamento adotado. 

Infelizmente não é o que temos visto nos últimos anos.  

Tabela 1 - Taxas de juros nominais, outubro de 2020 a setembro de 2021, % 

a.a. 
Data TJLP - % a.a Selic % a.a CDI % a.a TLP % a.a 

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 3,76 3,76 3,46 

jul/21 4,88 4,15 4,15 3,60 

ago/21 4,88 5,01 5,01 3,65 

set/21 4,88 5,15 5,15 3,95 

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

A Tabela 1 apresenta alguns dos principais indicadores de juros da economia 

brasileira. Nele já é possível observar um cenário de elevação das taxas, uma 

vez que o Banco Central tem acelerado a sua política contracionista. As taxas 

SELIC e CDI refletem em grande medida este movimento. No período de 12 

meses podemos observar uma elevação de 3,25 p.p para a SELIC e CDI. Este 

movimento demonstra claramente que a preocupação do Banco Central com a 

Prof. Dr. André da Silva 

Redivo 
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inflação não é trivial. Espera-se que esse movimento contracionista também 

reflita no nível de atividade econômica de 2022, sabendo da defasagem das 

respostas das variáveis reais aos movimentos das políticas monetárias. Em 22 

de setembro a autoridade monetária elevou mais uma vez a meta para a SELIC, 

que atingiu 6,25% a.a.  

A TLP, por sua vez, também apresenta aumento. Entretanto esta guarda uma 

relação mais próxima com a elevação da curva de juros de longo prazo da 

economia brasileira, expressas pela NTN-B de cinco anos. Esta elevação ocorre 

em virtude das incertezas com relação a política fiscal, uma vez que o orçamento 

para 2022, do Governo Federal, ainda apresenta questões importantes em 

aberto. Também não se ignora que 2022 seja um ano eleitoral e se espera que o 

governo use uma estratégia expansionista para aumentar sua popularidade. Este 

conjunto de fatores acaba aumentando o prêmio de risco para os papéis da dívida 

pública e refletindo na TLP, que por sua vez aumenta o custo dos empréstimos 

do BNDES. 

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

concessões e inadimplência agosto de 2020 a julho de 2021. 

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

Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado Livre Direcionado 

ago/20 29,41 21,48 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 30,18 22,37 26,45 7,15 42,07 196,10 3,11 1,35 

nov/20 30,79 22,66 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 30,89 22,72 28,47 7,69 42,19 191,44 2,95 1,07 

fev/21 30,90 22,63 28,11 7,32 42,85 195,02 2,90 1,34 

mar/21 31,11 22,54 28,44 7,19 42,81 190,94 2,94 1,10 

abr/21 30,76 22,21 29,18 7,19 42,28 197,86 2,93 1,18 
mai/21 30,79 21,94 28,46 6,98 43,70 198,79 2,98 1,43 

jun/21 30,82 21,73 28,39 7,29 45,21 203,49 2,90 1,39 

jul/21 30,76 21,82 28,85 7,44 43,35 196,30 2,95 1,41 

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

21085, 21132. 

Os dados para o Crédito, disponibilizados pelo Banco Central, alcançam o mês 

de julho de 2021 e podem ser observados na Tabela 2. Mesmo assim, 

comparando com o início do período de análise, já se percebe um efeito da 

elevação das taxas de juros sobre os juros médios dos créditos concedidos na 

economia brasileira, tanto para o crédito direcionado, quanto para o livre. Num 

cenário de redução das expectativas de crescimento, o aumento dos juros 

médios tende a reduzir investimentos e consumo, reforçando a queda da 

atividade econômica. Os dados para o percentual do PIB indicam o saldo de 

crédito em 12 meses no mês observado. Apesar da deterioração das 

expectativas, sobretudo num cenário pandêmico e de incertezas sobre o pós-
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pandemia, o % de crédito no PIB se mantém relativamente estável, o que 

acontece com as demais variáveis apresentadas. 

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

12 meses, setembro de 2020 a agosto de 2021. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Código da série: 3698. 

 

Na Figura 1, temos a taxa de câmbio real/dólar (venda) para o período de 12 

meses, bem como a sua variação para o mesmo período. Podemos observar que 

o câmbio se estabilizou acima de R$ 5,00 por dólar, com episódios de elevação 

em momentos de maior incerteza. Essa manutenção se reflete, por sua vez, na 

variação em 12 meses, que declinou. As projeções de câmbio realizadas pelo 

mercado, apresentadas no relatório Focus, mantém este patamar de câmbio para 

os próximos três anos, mas é possível que ocorra uma piora por dois motivos. 

O primeiro deles é uma possível redução do preço internacional e da demanda 

pelas commodities que o Brasil tradicionalmente exporta. Vimos no período de 

pandemia uma elevação do valor total destas exportações sem que houvesse 

uma redução da taxa de câmbio. Isto pode ser uma evidência que fatores não 

relacionados com a balança comercial têm influenciado a variável. O segundo 

ponto que merece destaque para o cenário de câmbio no Brasil é o ano eleitoral 

de 2022. Tradicionalmente, em cenários eleitorais incertos, ocorre uma 

deterioração cambial. 

Política Fiscal 
 

Na última edição desta carta apontamos que os efeitos da pandemia ainda eram 

sentidos nas contas públicas. A Figura 2 nos permite observar que apesar da 

manutenção do déficit primário, diferença entre receita líquida e despesas totais 

vem se reduzindo desde março deste ano. Apesar de ser uma possível notícia 

animadora, precisamos contextualizar o aumento observado nas receitas. Deve 

se considerar o efeito inflacionário sobre as contas públicas, sobretudo as 
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receitas. Ao mesmo tempo, se observa uma redução das despesas totais a partir 

de maio. Também apontamos na última carta as dificuldades em torno da 

elaboração do orçamento, que permanecem na atual conjuntura. 

 

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

milhões, acumulado em 12 meses, agosto de 2020 a julho de 2021, a preços de 

abril de 2021. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

 

O que foi exposto até aqui também pode ajudar a compreender a Figura 3. Nela 

podemos perceber uma redução tanto do resultado primário, quanto do nominal. 

Em outras palavras, podemos observar que a redução do hiato entre receitas e 

despesas se reflete no menor déficit público. Esta redução, associada com o 

aumento da arrecadação, visto acima, deveria ser motivo para uma melhoria das 

perspectivas sobre a economia brasileira e consequente redução do prêmio de 

risco cobrado pelos títulos públicos brasileiros (lembrar da TLP vista na 

primeira seção. Entretanto, as incertezas sobre os rumos da política fiscal 

impedem que o resultado do déficit se traduza em menor taxa de juros de longo 

prazo. 

 

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

R$ milhões, acumulado em 12 meses, de agosto de 2020 a junho de 2021, 

preços de abril de 2021. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 
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Por fim, a Figura 4 nos permite observar o total de juros pagos pela dívida 

pública, como também a taxa de juros implícita. Os dados disponibilizados pelo 

Tesouro Nacional e Banco Central ainda não incluem os últimos 3 meses, que 

devem apresentar uma elevação tanto do valor total pago pelos juros da dívida, 

quando da taxa de juros implícita. De todo modo, ainda estamos em patamares 

baixos quando comparamos com resultados vistos em anos recentes no país. 

 

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

milhões, acumulado em 12 meses, agosto de 2020 a junho 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 

 

A variação acumulada do Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), no ano fechou julho com 5,07% e nos últimos 12 meses em 9,58%. Esta 

cada vez mais visível para os brasileiros que a inflação esta aumentando muito 

para um ambiente que mantinha contolado tal indice  

Seguindo, nota-se que, nos últimos 12 meses, entre os meses de fevereiro (5,2%) 

e março (6,1%) o índice geral de inflação ultrapassou o limite máximo da meta 

de inflação (5,25%) do Banco Central (Bacen), fenômeno que fez iniciar uma 

política monetária retracionista, já que iniciou a elevação da taxa selic em 

fevereiro de 2% a.a, chegando em julho 4,25% a.a e, atualmente, 5,25% a.a. 

Diante disso, há uma tendência de queda nos iíndices de inflação devido à 

política economia de esfriamento, ação que vaticina 3,25% em 2023 como 

informado no relatório Focus mais atual. 

Figura 5 - Variação (%) mensal, anual e em 12 meses do IPCA – Índice Geral 

de Preços ao Consumidor Amplo, do ano de 2021. 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE, SIDRA, Tabela 7060.  

 

Observa-se que somente em janeiro (0,25%) e abril (0,31%) o IPCA registrou 

menos de 0,5% ao mês, nos demais meses ficou acima, e em março (0,93%) e 

julho (0,93%) quase bateu 1% ao mês. Segundo o Relatorio de inflação do 

Banco Central a persistência da pressão inflacionária se deve a lentidão da 

retomada das atividades economicas, associada a crise hidraca que pressiona os 

preços da energia elética e o aumento de combustives que ficaram mais caros 

em função da desvalorização cambial. Nos grupos de produtos que compõe o 

IPCA as taxas registradas estão apresentadas no grafico 2.. 
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O grupo de transportes acumula a maior alta em 12 meses de 16,63% seguido 

pelo grupo de alimentação e bebidas (13,94%), artigos de residência (12,69%), 

habitação (11,57%) e vestuário (7,10%). Os demais grupos registraram alta, mas 

menos de 3,5% no período. Por fim, a instabilidade do cenário político atual e 

as eleições vindouras possivelmente atingirão o mercado cambial, porque 

agudizarão a depreciação de nossa moeda frente ao dólar e, consequentemente, 

pressionarão os custos de insumos essenciais para produção de bens e serviços 

domésticos. 

Figura 6 - IPCA – Índice Preços ao consumidor Amplo - Variação acumulada 

em 12 meses por grupo de produtos em agosto de 2021. 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados do IBGE, SIDRA, Tabela 7060. 
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SETOR EXTERNO 

 

Segundo informa a Secretaria do Comercio Exterior (SECEX) do Ministério da 

Economia, o comercio mundial no primeiro semestre de 2021 tem mostrado 

recuperação em relação à contração de 5,3% verificada no volume do comercio 

mundial de mercadorias no ano de 2020. As causas da recuperação apontam 

para o avanço da vacinação contra o COVID-19 e os estímulos fiscais adotados 

nas economias desenvolvidas, sobretudo nos Estados Unidos. A estimação 

realizada pela OCDE para o crescimento do produto mundial de 6,9% em 2021, 

e de 3,6% para o ano de 2022, é um dos fatores que sinaliza a recuperação do 

comercio internacional até final deste e do próximo ano. A China principal 

parceiro comercial do Brasil, poderá crescer 8,5% neste ano, a sua indústria e o 

seu mercado consumidor são fontes importantes da demanda pelos produtos 

brasileiros. Algo semelhante espera-se que venha a ocorrer com os países da 

Zona do Euro, Japão e Argentina, parceiros importantes do comercio exterior 

brasileiro. 

O marcado clima de otimismo que mostra o comercio mundial tem repercutido 

no comportamento do comercio exterior brasileiro ao registrar no mês de julho 

do ano em curso o valor de R$ 278,93 bilhões, isto é, 32,6% superior que o 

respectivo valor do ano anterior. Conforme os dados da Tabela 3, o valor 

exportado no final do segundo trimestre de 2021 foi de R$ 80,51 bilhões 

superior que o resultado acumulado do primeiro trimestre. Em relação ao ano 

passado, as exportações do segundo trimestre de 2021 foram 53,08% maiores 

que o respectivo resultado trimestral. O crescimento relativo das exportações do 

mês de junho em relação ao respectivo mês do ano anterior foi o maior de todos 

os anteriores meses do ano, + 61,80%, embora o resultado de julho surpreenda 

ao mostrar certo arrefecimento em relação ao mês de junho.   

Por setores, as exportações do setor agropecuário no final do segundo trimestre 

atingiram o valor de US$ 21,3 bilhões, o que representou um aumento de 32,9% 

em relação ao mesmo período do ano passado e uma elevação expressiva de 

112,3% em relação ao primeiro trimestre. O aumento da demanda externa por 

commodities e o consequente aumento dos preços desses produtos colaboraram 

para esse resultado. As exportações do setor da indústria extrativa apresentaram 

o valor de US$ 22,1 bilhões, um aumento expressivo em relação ao segundo 

semestre do ano passado, sendo 119% maiores neste ano, e um aumento de 34% 

Me. Igor de Menezes 

Larruscaim 

Prof. Dr. Carlos Hernán 

Rodas Céspedes 
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em relação ao primeiro trimestre de 2021. Já as exportações da indústria de 

transformação atingiram US$ 36,6 bilhões, que representa um aumento de 40% 

em relação ao mesmo trimestre de 2020 e uma elevação de 27% em relação ao 

semestre anterior. Na composição da balança comercial, o setor agropecuário 

representou 27% do total das exportações, a indústria extrativa 28% e a indústria 

de transformação 45%. 

No acumulado até o mês de julho, o valor das exportações superou em 34,59% 

ao valor alcançado em 2020. Os destaques continuam sendo os produtos do setor 

primário, a soja representou 17,77% do valor exportado, e na sequência se 

encontram os seguintes produtos: minério de ferro e concentrados, 16,49%; 

óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, 10,41%; açucares e 

melaços, 3,07%; farelos de soja, 2,92%; e, carne bovina, 2,73%, entre os mais 

importantes. 

Em relação às importações, enquanto no ano de 2020 o resultado do segundo 

trimestre foi menor em -12,71% em relação ao valor do primeiro trimestre, 

denotando o arrefecimento da atividade econômica interna do Brasil, nos 

primeiros seis meses do ano de 2021 os dados mostram um panorama de 

crescimento das compras externas, sinal do aquecimento da economia. O valor 

das importações do segundo trimestre foi de RS 51,59 bilhões, superior em 

8,45% ao valor do primeiro trimestre, R$ 47,57 bilhões.  A recuperação se torna 

mais evidente quando se comparam os registros trimestrais dos anos corrente e 

anterior, enquanto o valor importado do primeiro trimestre de 2021 supera em 

4,99% ao respectivo valor de 2020, as importações do segundo trimestre de 

2021 resultaram maiores em 55,90% ao respectivo registro do ano anterior. No 

acumulado, o valor das importações até o mês de julho de 2021 é maior em 

30,02% que o respectivo registro do ano de 2020, como pode ser constatado a 

partir da Tabela 3. 

Entre os produtos importados, destacam-se no valor acumulado até julho, a 

participação dos seguintes:  óleos combustíveis de petróleo, 5,35%, e um 

aumento de 39,96% em relação a igual período do ano anterior; adubos ou 

fertilizantes químicos, 5%, e uma variação de 37,19% em relação a 2020; 

medicamentos e produtos farmacêuticos, 3,05%, e um aumento de 28,68% em 

relação ao ano anterior. Entre as importações de bens de capital, as maiores 

variações no valor acumulado em relação ao ano anterior foram: equipamentos 

de telecomunicações, +14,97%; máquinas e aparelhos elétricos, +36,82%; 
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veículos automóveis para transporte de mercadorias, +82,49%; equipamento 

para distribuição de energia elétrica, +42,21%; máquinas têxteis e para couro e 

suas partes, +60,02%; máquinas agrícolas, +26,20%; e, máquinas para geração 

de energia elétrica, 63,23%.  

Tabela 3 - Balança Comercial. Valores Acumulados. Brasil, 2021-2020, 

Bilhões de US$, FOB 

Mês 
Exportações Importações Saldo Bal. Com. 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Janeiro 14,96 14,43 15,17 17,19 -0,21 -2,76 

Jan/Fev 31,33 29,79 29,71 31,04 1,63 -1,25 

Jan/Mar 55,62 48,10 47,57 45,31 8,05 2,79 

Jan/Abr 81,59 65,69 63,66 56,74 17,92 8,95 

Jan/Mai 107,84 83,21 81,31 67,42 26,53 15,79 

Jan/Jun 136,13 100,69 99,16 78,40 36,97 22,29 

Jan/Jul 161,65 120,11 117,29 90,21 44,36 29,90 

Jan/Ago  137,51  101,80  35,71 

Jan/Set  155,73  114,94  40,80 

Jan/Out  173,38  128,18  45,20 

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

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

Fonte: Ministério de Economia, setor de Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Em relação às importações por setores, as do setor agropecuário atingiram o 

valor de US$ 1,3 bilhões no segundo trimestre, montante 32% maior do que o 

resultado do mesmo trimestre do ano passado e aproximadamente 3% maior que 

o primeiro trimestre de 2021. As importações do setor da indústria extrativa 

atingiram o valor de US$ 2,9 bilhões, um aumento de 51,5% em relação ao 

mesmo período em 2020 e de 29,5% em relação ao trimestre anterior. No setor 

da indústria de transformação, que representa a maior fatia das importações do 

país, o valor das importações foi de US$ 46,8 bilhões, um aumento de 57% em 

relação ao segundo semestre de 2020 e de aproximadamente 9% em relação ao 

trimestre anterior. As importações do setor agropecuário configuraram 2% do 

total das importações do país. A indústria extrativa 4% e a indústria de 

transformação 58%. 

A respeito da participação dos principais parceiros comerciais no valor do 

comercio exterior do Brasil, no período entre janeiro e julho, a China continuou 

tendo lugar preferente com 28,90%; Estados Unidos, 12,89%; Argentina 4,61%; 

e, Alemanha, 3,34%.  

Até o mês de julho, as exportações por destino do Brasil apresentaram 

importante aumento entre 2021 e 2020. As compras da China cresceram 

+34,11%; Estados Unidos, +39,70%; Argentina, +52,74%; e, os Países Baixos, 

+23,05%.  Em relação às importações do Brasil, por origem, as vendas de China 
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aumentaram 28,40%; o próprio ocorreu com os envios desde Estados Unidos, 

14,64%; as vendas argentinas cresceram 43,74%; e, as vendas dos Países Baixos 

também aumentaram, 36,69%.  E, em relação ao saldo comercial com esses 

parceiros, o saldo superavitário do Brasil com a China aumentou 39,40%; o 

déficit comercial com Estados Unidos diminuiu 40,25%; o superávit comercial 

com a Argentina aumentou 386,5%; e, o saldo comercial com os Países Baixos 

também teve um aumento de 20,02%.    

O saldo em transações correntes registrou no mês junho um superavit de US$ 

2,977 bilhões, embora positivo ele foi inferior ao resultado do mês anterior.  Já 

o resultado acumulado da conta corrente até junho teve registro negativo de US$ 

6,736 bilhões, mas inferior ao registro negativo alcançado em junho de 2020, 

equivalente a US$ 13,261 bilhões. O saldo acumulado deficitário em conta 

corrente deve-se aos resultados negativos tanto na renda primaria como na conta 

de serviços, mas a “melhoria” do resultado em relação ao saldo do ano anterior 

deve-se ao resultado superavitário da balança comercial. 

Os investimentos diretos no país registraram no mês de junho o menor valor 

mensal, US$ 174 milhões, frente aos US$ 5,165 bilhões registrados em junho 

de 2020, já o resultado acumulado em 2021 foi de US$ 25,69 bilhões, superior 

aos US$ 23,72 bilhões atingidos até o mês do junho de 2020, sinal de leve 

melhoria da confiança na recuperação econômica do país. Finalmente, a 

situação das reservas internacionais em junho continua confortável, totalizando 

US$ 352,5 bilhões. 

Tabela 4 - Balança Comercial de Sant’Ana do Livramento, 2021-2020 - US$, 

FOB 

Acumulado 
Exportações Importações Saldo Balança Com. 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Janeiro 957.913 2.381.368 2.870 70.892 955.043 2.310.476 

Fevereiro 1.901.712 4.565.943 3.980 95.042 1.897.732 4.470.901 

Março 3.290.403 5.810.523 26.261 119.192 3.264.142 5.691.331 

Abril 4.251.853 6.037.297 42.368 128.321 4.209.485 5.908.976 

Maio 5.144.542 6.744.658 42.368 178.721 5.102.174 6.565.937 

Junho 5.849.648 7.233.110 59.881 185.196 5.789.767 7.047.914 

Julho 6.798.059 7.650.277 79.974 193.260 6..718.085 7.457.017 

Agosto  8.022.109  216.534  7.805.575 

Setembro  8.572.078  234.277  8.337.801 

Outubro  9.394.346  234.277  9.160.069 

Novembro  10.989.356  234.277  10.755.079 

Dezembro  12.491.395  234.277  12.257.118 

Fonte: Ministério de Economia, setor Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

 

Em relação ao município de Santana do Livramento, a Tabela 4 permite 

verificar a queda em -11% das exportações no valor acumulado até julho em 
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relação a 2020, lembrando que a queda em julho do ano passado foi ainda maior, 

-37,4%, por causa dos efeitos da pandemia na atividade econômica. Algo 

parecido ocorre com as importações, elas diminuíram em -58% no acumulado 

até julho do ano corrente em relação a 2020, mas a queda verificada no mesmo 

mês do ano passado foi ainda maior, -74%.    

As exportações do segundo trimestre diminuíram 22,2% em relação ao 

resultado do primeiro trimestre. Em relação às importações, a variação do 

segundo trimestre foi fortemente positiva, +450% em relação ao primeiro 

trimestre. Apesar do aumento considerável das importações, o resultado da 

balança comercial do segundo trimestre foi igual a US$ 2,4 milhões, superior 

ao resultado respectivo do segundo trimestre do ano passado em que o registro 

foi de US$ 1,35 milhões.  Resulta evidente o bom desempenho do saldo 

comercial em relação ao ano passado, mas o saldo comercial positivo do 

segundo trimestre deste ano foi menor que o do primeiro trimestre.  

O principal produto exportado pelo município no trimestre foi novamente a lã 

não cardada e não penteada. O município exportou US$ 1,5 milhões desse 

produto entre abril e junho, o que representou 68% de suas exportações. Em 

segundo lugar, foram exportados US$ 196,8 mil em bens da categoria outras 

plantas vivas, representando 8% do total das exportações no período, e 

US$131,6 de produtos de padaria ou indústrias afins, representando 5% das 

exportações totais. Entra as principais importações do município estão as 

sementes, frutos e esporos que correspondeu à 37% das importações totais neste 

trimestre, com o valor de US$ 22,2 mil; chapéus e outros artefatos semelhantes 

que representou 27% do total, com o valor de US$ 16,1 mil; e partes exclusivas 

ou destinadas à motores que representou 15% das exportações com o valor de 

US$ 8,9 mil. 

Índices de competitividade de Santana do Livramento.  
 

A Tabela 5 demostra a competitividade dos produtos com maior participação 

nas exportações dos municípios onde a Universidade Federal do Pampa 

(Unipampa) e é expressa através do Índice de Vantagens Comparativas 

Reveladas (IVCR)1 calculado para o segundo trimestre de 2021. Essa região 

 
1 Esse índice foi desenvolvido por Balassa (1965) e 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. 
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engloba além de Sant’Ana do Livramento, Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, 

Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, São Borja, São Gabriel, Uruguaiana.  Os 

resultados dos índices evidenciam o perfil agroexportador dessa região, que tem 

destaque nacional na exportação de alguns produtos primários.  

É possível destacar através da Tabela 5 que a maioria dos municípios da região 

concentram suas exportações em apenas um produto principal, mas esta 

produção é altamente competitiva. Arroz, carne bovina congelada e lã foram os 

produtos mais exportados pela região no trimestre, e geralmente são esses os 

principais produtos dessa localidade. A exportação de lã não cardada nem 

penteada de Sant’Ana do Livramento representou 45% das exportações totais 

desse produto feitas pelo Brasil no trimestre. Caçapava do Sul também se 

destaca nesse produto, com um alto índice de competitividade. A carne bovina 

congelada foi o produto com maior montante exportado na região, onde se 

destacam as exportações de Alegrete, Bagé e São Gabriel. Esse é um produto 

que apresentou grande alta no preço, colaborando para esse resultado. 

Tabela 5 – Índice de competitividade dos Municípios da região da Unipampa 

no segundo trimestre de 2021 

Município Produtos IVCR >1 
Participação nas exportações 

municipais 

Alegrete 
Carnes de animais da espécie 
bovina, congeladas 

39,50 96% 

Bagé 
Carnes de animais da espécie 

bovina, congeladas 
15,39 37% 

Caçapava do Sul Lã não cardada nem penteada 11.966,67 44% 

Dom Pedrito Arroz 855,40 100% 

Itaqui Arroz 590,31 69% 

Jaguarão Bananas frescas ou secas 5.633,57 68% 

Santana do 
Livramento 

Lã não cardada nem penteada 18.706,07 68% 

São Borja Arroz 593,65 69% 

São Gabriel 
Carnes de animais da espécie 

bovina, congeladas 
36,96 90% 

Uruguaiana Arroz 826,79 97% 

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

Exterior e Serviços 

 

O arroz é o segundo produto com maior montante de exportações nesse 

trimestre, onde se destacam as exportações de Dom Pedrito, Itaqui, São Borja e 

Uruguaiana. As exportações de arroz de Uruguaiana representaram 5% das 

exportações nacionais, e as exportações de Itaqui 3%. Jaguarão teve como 

principal produto exportado Bananas frescas ou secas novamente. As 

exportações municipais desse produto no trimestre representaram 11% das 

exportações totais nacionais desse produto.  
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ATIVIDADE ECONÔMICA: DESEMPENHO DO 

PIB 

O Produto Interno do Bruto (PIB) brasileiro, no segundo trimestre de 

2021(comparado com o primeiro trimestre do ano), apresentou estabilidade e 

variou negativamente 0,1% conforme dados divulgados pelo IBGE. No entanto, 

o resultado do PIB no 1º semestre de 2021 representa um crescimento de 6,4% 

em relação a igual período de 2020, demonstrando um ano melhor que o 

anterior. Com isso, a perspectiva para 2021 é de um crescimento de 5,04% 

segundo o Boletim Focus de 13/09/2021, e mesmo com essa expectativa de 

retomada de crescimento no pós-pandemia, será um grande desafio alcançá-lo, 

devido ao cenário de incertezas, principalmente na questão política.  

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 segundo 

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) 

 

Os resultados apresentados pelo PIB no segundo semestre de 2021 ficaram 

próximos aos que o país apresentava antes da pandemia da Covid-19. Porém, 

alguns setores da Administração Pública, especialmente em relação a educação 

e saúde, e demais serviços como hotéis, restaurantes, bares, etc, que exigem um 
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convívio social maior, ainda estão em recuo. Contudo, projeta-se uma melhora 

para os últimos trimestres do ano, esperando que a vacinação contra a Covid-19 

esteja mais avançada no país, possibilitando a retirada de restrições a 

convivência entre pessoas (MESQUITA, 2021). 

Conforme o comitê do Copom, nas reuniões ocorridas em agosto, o aumento de 

casos da variante Delta da Covid-19 pelo mundo, pode atrapalhar a retomada 

do crescimento da economia global. As economias centrais podem sofrer com 

ao aumento da inflação, e das taxas de juros, entretanto os países emergentes 

podem se favorecer de estímulos monetários, a reabertura das economias e 

também de programas fiscais. Em se tratando da economia brasileira, o cenário 

indica crescimento econômico e não há sinais de algum fator relevante que 

contrarie essa expectativa (BCB, ATA DO COPOM 12/08/2021).  

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 

segundo trimestre de 2020 até o segundo 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 se manteve estável no segundo trimestre de 2021, 

em comparação com o trimestre anterior. O desempenho deste indicador não foi 

o esperado, os quais as expectativas eram de retomada de crescimento, em vista 

do desempenho positivo do setor varejista e dos serviços em geral. 
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Tratando-se do Consumo do Governo, o indicador voltou a apresentar 

resultados positivos, crescendo 0,7% comparados com os primeiros três meses 

de 2021, em que o indicador obteve resultados negativos. Na comparação do 

mesmo período com o ano anterior, o Consumo do Governo também apresenta 

resultados positivos, haja vista que no segundo semestre de 2020, o indicador 

apresentava uma queda considerável de -7,9%. 

Depois de apresentar crescimento nos três últimos trimestres, a Formação Bruta 

de Capital Fixo reduziu em -3,6% no segundo trimestre de 2021 em comparação 

com o trimestre anterior. Porém, o indicador cresceu 32,9% quando comparado 

interanualmente. Pode-se destacar alguns fatores principais para o desempenho 

do setor no trimestre, em que um fator positivo foi a retomada do crescimento 

da construção civil e um fator negativo foi a baixa demanda por máquinas e 

equipamentos, o que pode ter ocorrido devido a queda das importações de bens 

de capital (IPEA, 2021). 

As exportações brasileiras apresentaram novamente uma melhora de 9,4% no 

indicador em relação ao primeiro trimestre de 2021, o que não ocorreu com as 

importações, que recuaram -0,6% no mesmo período em comparação aos três 

primeiros meses de 2021. Entretanto, quando comparadas interanualmente, as 

exportações líquidas contribuíram negativamente no desempenho do PIB. De 

acordo com dados da Comex (2021), as principais exportações brasileiras no 

trimestre foram a soja, minérios de ferro e seus concentrados, óleos brutos de 

petróleo e seus concentrados, açúcares de cana ou de beterraba etc. 

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

PIB por setores 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT (IBGE) 
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A atividade econômica quando observada pela ótica da produção por setores se 

destaca pela recuperação no setor de serviços. Na Figura 9 apresenta-se a taxa 

do trimestre contra o trimestre imediatamente anterior do PIB brasileiro, por 

setores. 

Na indústria, foi possível observar um recuo de 0,2% na comparação com o 

trimestre imediatamente anterior. De forma mais detalhada, os resultados 

positivos são em decorrência da indústria extrativista que cresceu 5,3%, 

especialmente pelo fato do aumento dos preços das commodities, e a 

Construção que cresceu 2,7%. Já, a indústria da transformação apresentou recuo 

de 2,2% por conta da escassez das matérias primas e a elevação dos custos. No 

entanto, quando se observa a indústria comparada com o mesmo trimestre do 

ano 2020, essa registrou aumento de 17,8 %, com destaque justamente para a 

indústria de transformação com o melhor resultado de alta de 25,8%, 

influenciada, principalmente, pela retomada da fabricação de veículos 

automotores; de outros equipamentos de transporte; de máquinas e 

equipamentos; e da metalurgia. 

A atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos apresentou alta de 6,7% devido à maior atividade da economia como 

um todo, já que o segundo trimestre de 2020 foi o auge das restrições durante a 

pandemia da COVID-19. Este movimento foi capaz de compensar até mesmo o 

momento com bandeiras tarifárias mais desfavoráveis em função da escassez de 

recursos hídricos. 

No setor de serviços, o indicador foi o único a registrar crescimento, com um 

aumento de 0,7% no trimestre, com um ritmo maior que o de semestre anterior 

onde ele tinha aumentado 0,4% nos três primeiros meses de 2021 em relação ao 

quarto trimestre de 2020. Quando se observa a taxa acumulado do semestre o 

setor cresceu 4,7%. O setor que obteve melhor desempenho foi o de serviços de 

informação e comunicação, com um aumento de 5,6% e outras atividades de 

serviços, com aumento de 2,1%. Em seguida o Comércio aumentou 0,5%, 

atividades imobiliárias 0,4%, atividades financeiras 0,3%, transporte, 

armazenamento e correios apenas 0,1%, sendo que Administração, defesa, 

saúde e educação públicas e seguridade social permaneceu estável em 0%. 

Outra observação importante é a participação dos setores em relação ao PIB 

total em valores correntes nesse período, os serviços correspondem a 68,07%, a 

indústria 22,19% e a agropecuária 9,73%. 
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Neste segundo trimestre de 2021, a agropecuária apresentou resultado negativo, 

com a maior retração (2,8%) na comparação dessazonalizada, por conta da 

produção de milho, café e algodão que sofreram quedas de 13,3%, 21% e 16,6% 

respectivamente, produções que são de grande relevância para o segundo 

trimestre. Entretanto, quando se observa do ponto de vista do período igual a de 

2020 a agropecuária apresentou crescimento de 1,3%. Este resultado pode ser 

explicado, principalmente, pelo desempenho positivo de alguns produtos da 

lavoura com safra relevante no segundo trimestre, como a soja (9,8%) e o arroz 

(4,1%). Em contrapartida, houve recuos nas estimativas de produção anual das 

culturas de café (-21,0%), algodão (-16,6%) e milho (-11,3%). As estimativas 

para Pecuária e Produção florestal apontaram contribuição positiva para a 

Agropecuária neste trimestre (PALIS, 2021). 

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

leguminosas e oleaginosas houve uma variação positiva anual, o Sul com 7,5%, 

o Sudeste com 3,4%, Nordeste com 4,9 %, e o Norte com 0,9%. Já o Centro-

Oeste tem uma previsão de produção de -4,6%. Na Tabela 6 observa-se a 

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

Brasil e Grandes Regiões. 

Tabela 6 - Produção Agrícola (2020), estimativa (2021) e variação anual para 

o Brasil e Grandes Regiões 
Grande Região Produção 2020 (t) Produção 2021 (t) Variação (%) 

Brasil 254.137.369 256.082.918 0,8 

Centro-Oeste 121.744.872 116.136.359 -4,6 

Sul 73.082.739 78.560.449 7,5 

Sudeste 25.732.890 26.602.325 3,4 

Nordeste 22.587.556 23.697.224 4,9 

Norte  10.989.312 11.086.561 0,9 

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

da Produção Agrícola – julho 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 também pelas 

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

também o salário real por mês.  

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 houve uma 

redução de valores entre agosto e dezembro, sendo que neste último houve a 

taxa de 13,90%, e a partir de então passou a ocorrer aumentos, ficando entre 

março e maio em 14,7%-14,6%. No mês de junho houve uma redução de 0,5 

pontos percentuais, chegando em 14,10%. 

Figura 10 - Taxa de Desocupação (Brasil) 

 
Fonte: IBGE  

 

Em relação ao comportamento do rendimento real médio, de todos os trabalhos, 

nota-se que a série apresenta um mínimo local em junho de 2020, de R$ 2.441, 

que é o menor valor da série analisada. A partir dessa data ela passa a apresentar 

uma tendência de alta, que apresenta seu máximo em janeiro, com o salário de 

R$2764. Desde então há uma tendência de queda no salário real, em partes 

facilmente justificada pela alta de preços do IPCA, que acumula nos últimos 12 

meses (referência Agosto de 2021) 9,68%. Como o ajuste do salário-mínimo é 

apenas em janeiro, possivelmente haverá a manutenção desta tendência de 

redução dos salários reais para os próximos meses.  
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Figura 11 - Rendimento médio (Brasil)2 

 
Fonte: IBGE. 

 

Com relação às admissões e desligamentos, vê-se uma tendência de 

descolamento entre as curvas de admissões e desligamentos, sendo que a curva 

de admissões se mostrou acima da de desligamentos em todos os meses, exceto 

em dezembro de 2020. Em junho e julho, o saldo de empregos ficou na ordem 

de 300 mil, indicando a criação de vagas na economia brasileira no mercado de 

trabalho formal.  

Figura 12 - Admissões e Desligamentos em 2020-2021 (Brasil)3 

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

 

No caso do Rio Grande do Sul, nota-se certa semelhança com a trajetória 

brasileira, no entanto, sem o descolamento entre as curvas. Em dezembro os 

desligamentos são superiores às contratações e em abril de 2021 as curvas 

apresentam quase uma intersecção, havendo a criação de 555 postos de trabalho 

 
2 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. 
3 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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naquele mês. Nos meses de junho e julho, há uma alta bastante expressiva, 

ficando em 11 mil vagas criadas em junho e em 14,7 mil em julho. 

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

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

 

Para o município de Santana do Livramento, vê-se um perfil semelhante ao do 

Rio Grande do Sul, em que não há um descolamento tão evidente entre 

admissões e desligamentos. Em abril, há um saldo negativo em 197 vagas, ou 

seja, com uma diferença bastante grande entre admissões e desligamentos, e no 

mês de julho foram criados 118 postos de trabalho, indicando uma melhoria nos 

empregos desta cidade. 

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

Livramento) 

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

BRASILEIRA, DUAL OU DESIGUAL? 
 

A fome representa o ápice da desigualdade e é considerada um grave problema 

social, que assola o cotidiano dos brasileiros. Contemporaneamente, o Brasil 

vive uma contradição, por um lado o país é um dos maiores exportadores de 

commodities agrícolas e produtores de alimentos do mundo, atrás apenas dos 

Estados Unidos, por outro, o sistema agroalimentar dominante endossa e 

reproduz desigualdades. A evidência disso é a ocorrência simultânea das 

supersafras, da insegurança alimentar e da fome. 

Entre os anos de 2018 e 2020, 23,5% da população brasileira deixou de comer 

por insuficiência financeira e/ou porque necessitou diminuir a 

quantidade/qualidade dos alimentos consumidos (FAO et al., 2021). Conforme 

os dados do inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da 

pandemia da COVID-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de 

Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, em dezembro de 2020, mais da 

metade da população brasileira encontrava-se na situação de insegurança 

alimentar, isto é, 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e 

permanente aos alimentos. Ainda, 19 milhões de brasileiros passavam fome, o 

que corresponde a 9% da população. Os dados indicam que os brasileiros não 

têm acesso aos alimentos em quantidade e qualidade suficiente nos mais 

variados níveis: leve, moderado ou grave, isso significa que 55,2% dos 

domicílios convivem com a insegurança alimentar (REDE PENSSAN, 2021). 

O resultado desse cenário crítico fez o Brasil voltar ao Mapa da Fome4, do qual 

havia saído em 2014, retornando ao patamar do ano 2004. A situação perpetua 

a condição de país subdesenvolvido, o qual convive historicamente com graves 

mazelas e injustiças sociais, contribuindo para que parcela expressiva da 

população enfrente condições de privações e iniquidades (MALUF, 2020). 

Conforme Hoffmann (2021) existe forte relação entre a insegurança alimentar 

e nível de renda da população, assim, cabe destacar que, em 2019, 24,7% da 

 
4O mapa, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), apresenta 

em nível mundial, os países em que a fome é realidade e marca como críticos, 

os que têm índice superior a 5% da população (REDE PENSSAN, 2021). 
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população eram considerados pobres, (sobre) vivendo com menos de US$ 5,50 

e de extrema pobreza com US$1,90, por dia (IBGE, 2020). 

A fome é ainda mais preocupante nas áreas rurais, já que 12% da população que 

reside no campo estavam, em dezembro de 2020, em situação de insegurança 

alimentar grave, passando por privação severa no consumo de alimentos. 

Somente entre os agricultores familiares a fome atinge 14,3% da população 

total. E, 65,2% da categoria social têm alguma forma de insegurança alimentar 

(REDE PENSSAN, 2021).  

Enquanto parte significativa da população brasileira passa fome, a produção 

agrícola do país marca a casa de toneladas. No início de 2021, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou artigo informando que a safra 

brasileira de grãos 2020/2021 é considerada uma supersafra, com volume 

recorde estimado de 272,3 milhões de toneladas. As commodities agrícolas, 

especialmente o cultivo da soja e do milho alavancam a produção (MAPA, 

2020). Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o 

Brasil produz comida suficiente para alimentar 800 milhões de pessoas por ano 

(EMBRAPA, 2021a). Ao passo que o IBGE (2021a) estima a população 

brasileira em 213,3 milhões de habitantes, demonstra-se então, um excedente 

de 586,7 milhões. Assim, enquanto o agronegócio comemora os resultados 

surpreendentes com o aumento da produtividade na produção de grãos nas 

últimas décadas e conquista a marca de maior produtor e exportador de soja 

mundialmente (EMBRAPA, 2021b), os números da fome e insegurança 

alimentar crescem substancialmente durante a pandemia. 

Nesse sentido, argumenta-se que a segurança alimentar não se restringe ao 

acesso aos alimentos, mas é “constituída da equidade no uso dos territórios e na 

definição de modelos de produção que possam assegurar a justiça social e o 

bem-estar da população” (CORRÊA et al., 2019, p. 1071). Em oposição a esse 

entendimento, parte expressiva das atividades do sistema agroalimentar 

brasileiro negligencia as problemáticas impostas pela expansão do capital 

agroindustrial na agricultura. O modelo hegemônico de produção de alimentos, 

vigente desde a Revolução Verde, proporcionou a expansão de monocultivos, a 

mecanização da produção, a incorporação intensiva de insumos químicos, 

através da adoção de pacotes tecnológicos, produção em larga escala, 

principalmente de commodities agrícolas, destinada usualmente à exportação, 

numa perspectiva de acumulação financeira. Sobretudo, tendo como 
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consequência a padronização e homogeneização alimentar (DAL SOGLIO, 

2016; CORRÊA et al., 2019). 

O principal problema da fome está nas dificuldades que as pessoas carentes 

enfrentam para poder acessá-los e não na quantidade produzida (FAO, 2021). 

A desigualdade é marca do sistema brasileiro, pois na medida em que o 

desemprego se mantém em patamares elevados - 14,6%, o que equivale a 14,8 

milhões de pessoas - no segundo trimestre de 2021 (IBGE, 2021b), a 

vulnerabilidade social aumentou, ou seja, não se tem renda para o consumo 

regular de alimentos. 

O Brasil vive uma contradição, o país é um dos maiores exportadores de 

alimentos do mundo, mas o sistema alimentar dominante endossa e produz 

desigualdades (MALUF, 2020).  Além dos desmantelamentos das políticas 

públicas para a promoção da segurança alimentar, o agronegócio exportador de 

commodities agrícolas ao ser incorporado ao grande negócio global, concentra 

terra, traduz-se na homogeneidade no campo, gera impactos sociais e 

ambientais, refletindo em desigualdade econômica. 

Em meio às grandes propriedades produtoras de commodities agrícolas, pauta 

exportadora do agronegócio, tem-se a agricultura familiar produzindo alimentos 

que abastecem o mercado interno, mesmo em um cenário desfavorável, com 

reduzidas áreas para cultivo, sem apoio de políticas públicas para e incentivo 

para a produção. Os dados indicam que cerca de 70% dos alimentos consumidos 

no Brasil são produzidos pela agricultura familiar, entretanto, utilizam apenas 

23% da área total ocupada por todos os estabelecimentos agropecuários do país. 

Ainda, dos 5 milhões de estabelecimentos rurais brasileiros, 3,9 milhões se 

enquadram na classificação de agricultura familiar, o que equivale ao percentual 

de 77%. E quanto ao pessoal ocupado, 67% dos produtores brasileiros são 

agricultores familiares, o que corresponde a 10,1 milhões de pessoas. Já a 

produção da agricultura familiar representa 23% do Produto Interno Bruto (PIB) 

agropecuário do país, e, em âmbito estadual, no Rio Grande do Sul, a produção 

da agricultura familiar corresponde a 37,36% da produção agropecuária total 

(IBGE, 2019). 

Em Santana do Livramento são evidentes a dinâmica e as características 

elencadas em nível nacional. Há produtores de soja comemorando a safra 

recorde, junto com elevado valor do dólar, enquanto uma parcela significativa 
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da população não tem emprego, ou possui trabalho informal, precário e 

vulnerável. Mais de 15% (13. 597 famílias – aproximadamente 50%, possui 

renda per capita familiar de até R$ 89,00 mensais) da população municipal 

possui registro no CádUnico, 5.695 famílias recebem Bolsa Família (MDS, 

2021)5. Assim, são crescentes as campanhas6 da sociedade civil para arrecadar 

e distribuir comida a quem tem fome. 

O modelo dual de agricultura, em que de um lado tem a produção de alimentos 

para abastecimento interno, em Santana do Livramento representado pelos 

agricultores familiares, em boa medida assentados de reforma agrária, 

representa 58% do total dos estabelecimentos agropecuários e tem menos de 

10% da área do município (IBGE, 2019). Do outro encontra-se o agronegócio, 

produtor de commodities agrícolas com o apoio do governo, da mídia e da 

sociedade em geral.  

Por fim, para atenuar a dicotomia da agricultura brasileira, que reflete na 

desigualdade social e projetar o futuro com segurança alimentar e longe da 

fome, torna-se necessária a defesa e a manutenção de políticas públicas eficazes, 

de distribuição de renda, bem como o retorno de programas que tiveram 

respostas positivas como, por exemplo, o Programa Fome Zero. De maneira a 

facilitar o acesso à alimentação, a expansão da produção e consumo de 

alimentos saudáveis, para o consumo doméstico. O caminho mais adequado 

para tal vai ao encontro do fortalecimento e incentivando à agricultura familiar, 

por meio da expansão de acesso ao crédito e aos mercados, do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e da reforma agrária. Com o mesmo peso e 

relevância, necessita-se de esforços para potencializar políticas de distribuição 

de alimentação escolar, restaurantes populares, redução de impostos sobre 

alimentos da cesta básica e aumento do salário-mínimo acima da inflação. Para 

isso, precisa-se de um sistema tributário que taxe a renda e não o consumo das 

famílias. 

Enquanto o Brasil e seus governantes seguirem preterindo e privilegiando 

dimensões quantitativas – como recorde na quantidade de produção e 

exportação de commodities agrícolas – em detrimento da atenção emergencial 

às questões de distribuição e acesso aos alimentos pelos mais pobres, o Brasil 

 
5 Considerando o mês de agosto de 2021 como referência. 
6 Como exemplo a Campanha “Tem Fome em Livramento”, criada em abril de 

2021. 
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continuará em atraso social e econômico. Nesse sentido, precisa-se de um 

repensar, isto é, de caminhos para além da agenda político-econômica agrícola 

produtivista. 
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