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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 

carta. 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 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), 

Mercado de Trabalho e temas atuais de agricultura familiar.  

Nesta edição, além dos 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 
 

O cenário macroeconômico vem se deteriorando ao longo dos últimos 

trimestres. Nos primeiros números desta carta de conjuntura se destacou o 

principal problema macroeconômico observado, a questão fiscal. Isso não 

implica que os demais temas não fossem discutidos e não houvesse 

discordâncias. Entretanto o quadro fiscal, com a persistência de déficit público, 

era a que mais chamava atenção. 

Tabela 1 - Taxas de juros nominais, janeiro de 2021 a dezembro de 2021, % 

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

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 5,43 5,43 3,95 

out/21 5,32 6,30 6,30 4,26 

nov/21 5,32 7,65 7,65 4,62 

dez/21 5,32 7,86 7,65 4,94 

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

 

Os dados da Tabela 1 nos mostram como os executores da política monetária 

vêm enfrentando um dos problemas macroeconômicos de maior destaque em 

2021, que é a inflação. Ao longo de 2020 a inflação começa a dar sinais de 

elevação, em função dos choques de ofertas. Além disso, alguns analistas 

apontavam para a frouxidão da política monetária executada pelo Banco Central 

até então. Assim, o que tem se visto ao longo de 2020 e 2021 foi um ciclo de 

aperto monetário, que tem como principal instrumento a elevação da taxa básica 

de juros, a SELIC. Podemos observar que ela vem aumentando de forma 

consistente desde o segundo trimestre de 2021, quando sai de 2,23%, em março, 

para 7,86% em dezembro. O Copom, por sua vez, já sinalizou em sua última 

reunião que haverá um novo aumento na próxima reunião, após já ter realizado 

Acadêmica Jéssica Viana 

Almeida 

Prof. Dr. André da Silva 

Redivo 
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um aumento de 1,5 pp. Um reflexo da elevação da SELIC é a elevação das 

demais taxas de juros, como CDI e TLP, lembrando que esta substitui a TJLP 

nos contratos de financiamento do BNDES. 

Na Tabela 2, temos as estatísticas de crédito no país, divididos entre crédito 

livre e direcionado, lembrando que estes se diferenciam dos primeiros em 

função de serem relacionados com políticas específicas de crédito executadas 

por agentes como o BNDES. Apesar do aperto monetário que tem se observado 

a partir de março de 2020, não se observa uma redução significativa com relação 

ao crédito na economia brasileira, mas sabe-se que os efeitos da política 

monetária são defasados. Entretanto, podemos observar que a taxa de juros 

médias aumentaram, tanto para o crédito livre, quanto para o direcionado. As 

demais variáveis não apresentaram modificações significativas. 

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

concessões e inadimplência novembro de 2020 a outubro de 2021 

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

Livres Direcionados Livres Direcionados Livres Direcionados Livres Direcionados 

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 30,91 22,74 28,47 7,69 42,19 191,44 2,95 1,07 

fev/21 30,93 22,65 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 30,68 22,15 29,18 7,19 42,28 197,86 2,93 1,18 

mai/21 30,61 21,81 28,46 6,97 43,70 198,64 2,98 1,43 

jun/21 30,58 21,56 28,39 7,29 45,21 203,44 2,90 1,39 

jul/21 30,46 21,69 28,80 7,59 43,60 196,54 2,96 1,41 

ago/21 30,62 21,75 29,80 7,93 47,42 196,09 2,99 1,38 

set/21 31,07 21,89 30,64 7,95 44,67 187,90 3,01 1,26 

out/21 31,27 21,92 32,80 8,54 43,26 204,84 3,04 1,21 

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

21085, 21132. 

 

Outra variável que vem apresentando resultados que impactam no conjunto da 

economia brasileira, em 2020 e 2021, foi a taxa de câmbio. A partir de março 

de 2020 o câmbio começa a testar novos limites e ultrapassa a barreira dos R$ 

5,00 em abril de 2020. A partir de lá, não houve redução da taxa de câmbio, que 

inclusive passa a ter limites inferiores mais elevados, sendo que apenas em 

junho de 2021 chegou próximo aos R$ 5,00. Pode se considerar que a elevada 

taxa de câmbio também impacta de forma significativa na inflação, uma vez que 

parte dos produtos consumidos internamente sofre reajustes, direta ou 

indiretamente, em função de variações na taxa de câmbio. O petróleo e seus 

derivados são um bom exemplo. Também cabe destacar que a taxa de câmbio, 

normalmente, tem variação inversa com relação a variação da taxa básica de 
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juros. Entretanto, num cenário de incertezas, é possível que essa relação não 

seja observada. 

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

em 12 meses, novembro de 2020 a outubro de 2021. 

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

 

Política Fiscal 
 

Com relação aos dados fiscais, a Figura 2 nos permite observar que as receitas 

líquidas começam a alcançar um patamar próximo ao das despesas totais. Vimos 

nas últimas edições da carta, inclusive naquelas que antecedem a pandemia de 

Covid-19, a persistência de um déficit primário. Esse resultado foi agravado em 

função da necessidade de dar suporte às pessoas que perderam suas fontes de 

renda durante a pandemia.  

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

milhões, acumulado em 12 meses, novembro de 2020 a outubro de 2021, a 

preços de outubro de 2021. 

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

Nota: O IPCA é o deflator utilizado. 

 

Entretanto, a melhoria do resultado, quando comparado com outras edições da 

carta, não pode ser considerada uma tendência. A recente aprovação de 
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alterações constitucionais que afetam as regras fiscais, bem como a condução 

do orçamento federal, demonstra que executivo e legislativo não têm se 

empenhado na busca do ajuste fiscal. A discussão sobre a política fiscal 

(expansão vs. contração) vinha sendo travada de forma bastante intensa desde a 

inclusão de um teto de gastos para o gasto público. Entretanto, o tipo de 

expansão que vem sendo praticada ocorre por razões diferentes daquelas 

apontadas por quem defendia a necessidade de uma política fiscal 

expansionista. A política atual não encontra apoio em teoria econômica, mas 

sim em conjuntura política. 

A variação das receitas e despesas, apresentada na Figura 2, tem relação com os 

dados apresentados na Figura 3. Nesta podemos observar os resultados primário 

e nominal, sendo que ambos apresentam uma redução dos déficits nominal e 

primário. Vê-se que até fevereiro de 2021, o resultado nominal aproxima-se de 

um déficit R$ 1,2 trilhões, enquanto o resultado primário ultrapassava os R$ 

800 bilhões em déficit. Agora, em outubro de 2021, temos um déficit primário 

de aproximadamente R$ 123 bilhões, e um déficit nominal de aproximadamente 

R$ 477 bilhões.  

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

R$ milhões, acumulado em 12 meses, novembro de 2020 a outubro de 2021, a 

preços de outubro de 2021.

 
Fonte: Tesouro Nacional. 

Nota: O IPCA é o deflator utilizado. 

 

Os resultados observados até então apontam para uma melhoria do quadro 

fiscal. Também foi apontado que essa melhora não necessariamente será 

duradoura, dado o contexto político que envolve a política e as regras fiscais. 
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juros implícita dos títulos da dívida pública. Vê-se que o comportamento destas 

duas variáveis começa a explicitar a mudança de orientação na política 

monetária. Aumentos nas taxas básicas de juros implicam no aumento de juros 

pagos pela dívida pública, bem como na taxa de juros implícita. É possível que 

estas duas variáveis continuem apresentando resultados piores do que os vistos 

até então, dado a continuidade do aperto monetário anunciado pelo Copom. Esse 

resultado também serve para explicitar a relação entre as políticas fiscal e 

monetária. Uma política fiscal expansiva, num quadro inflacionário, onde o 

Banco Central precisa reagir com o aumento da taxa de juros, resulta num 

reforço da deterioração do quadro fiscal. 

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

acumulado em 12 meses, novembro de 2020 a outubro de 2021, a preços de 

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

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

Nota: O IPCA é o deflator utilizado. 
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INFLAÇÃO 

 

A variação acumulada no ano, até outubro de 2021, do Índice Geral de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 8,24%. Este resultado evidencia um 

quadro inflacionário que vem sendo observado na economia brasileira desde 

2020, o que se explicita pelo acumulado em 12 meses do índice, que é de 

10,67%. Somam-se, para o resultado da inflação, múltiplos fatores, como 

choques de oferta, provocados pelas quebras de cadeias globais, após a 

pandemia; a seca que diminuiu o nível de reservatórios em hidroelétricas, 

provocando o aumento do uso de fontes de energias mais caras; o aumento da 

demanda internacional por commodities agrícolas brasileiras; o aumento da taxa 

de câmbio; e também a política monetária expansionista que vinha sendo 

praticada pelo Banco Central até o primeiro trimestre de 2020, e que passa a ser 

revertida após o segundo trimestre daquele ano. 

A Tabela 3 nos permite observar que desde março de 2021, no acumulado de 

12 meses, o IPCA ultrapassou o limite máximo da meta de inflação, estipulado 

pelo Banco Central em 5,25%. Como visto anteriormente, este rompimento do 

teto da meta reverte o ciclo de expansão monetária, quando o Copom passa a 

aumentar a SELIC. A inflação elevada de 2021 pode se reduzir em 2022, 

entretanto as previsões do mercado, apresentadas no Relatório Focus, 

demonstram que as expectativas para esta variável vêm se deteriorando ao longo 

de 2022. Ou seja, ainda há grande incerteza sobre o comportamento da inflação 

em 2022. 

Tabela 3 - IPCA - Variação mensal, anual e em 12 meses do IPCA, em %, de 

novembro de 2020 a outubro de 2021, para o Brasil. 
Data Variação mensal (%) Variação a.a (%) Variação em 12 meses (%) 

nov/20 0,89 3,13 ... 

dez/20 1,35 4,52 4,52 

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 

mai/21 0,83 3,22 8,06 

jun/21 0,53 3,77 8,35 

jul/21 0,96 4,76 8,99 

ago/21 0,87 5,67 9,68 

set/21 1,16 6,90 10,25 

out/21 1,25 8,24 10,67 
Fonte: SIDRA/IBGE, Tabela 7060 - IPCA. 

 

Na Figura 5 temos a variação acumulada em 12 meses por grupo do IPCA, o 

que nos permite analisar de forma mais detalhada quais grupos têm sofrido uma 

Prof. Dra. Lucélia 

Ivonete Juliani 
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maior pressão inflacionária. Os grupos com maior aumento, em 12 meses, são: 

Alimentos e bebidas (11,71%); Artigos de Residência (12,30%) Habitação 

(14,77%); e Transportes (19,59%). Nota-se que tais grupos são aqueles onde se 

torna mais visível os choques de oferta pelo qual a economia brasileira passou 

ao longo de 2022. Ainda, percebe-se que estes grupos tiveram variação superior 

ao índice geral do IPCA, em 12 meses. Por sua vez, os grupos que tiveram 

menor variação foram: Comunicação (1,64%); Educação (3,22%); Saúde e 

cuidados pessoais (3,8%); Despesas pessoais (4,25%); e Vestuário (7,77%). 

Figura 5 - IPCA - Variação acumulada em 12 meses por grupo de produtos em 

outubro de 2021, para o Brasil. 

 
Fonte: SIDRA/IBGE, Tabela 7060 - IPCA. 

 

O cenário inflacionário para 2022 tende a sofrer com incertezas que são 

resquícios de 2021. Ainda não se sabe quando e como serão normalizados 

elementos não monetários que influenciaram a inflação para o ano de 2021. Por 

sua vez, o Copom tem demonstrado que adotará uma postura mais rígida com 

relação ao controle da inflação, através um aperto monetário. Resta saber se 

conseguirá se antecipar aos riscos e incertezas que o ano de 2022 trará. 
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SETOR EXTERNO 

Segundo o boletim trimestral da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do 

Ministério da Economia o cenário do comércio internacional vem apresentando 

um tendencia de retomada da produção e comércio mundial. O avanço da 

vacinação contra a Covid-19 possibilitou o crescimento do comércio mundial. 

No entanto, com esse aumento da demanda mundial em um curto espaço de 

tempo, a produção dos países não conseguiu acompanhar esse ritmo e houve 

escassez de produtos em determinados setores e se estabeleceu uma tendencia 

inflacionária no cenário global. O surgimento de novas variantes do coronavírus 

também gera incertezas no mercado internacional. 

Apesar da queda do crescimento das exportações, o saldo da balança comercial 

brasileira continuou positivo neste trimestre, mas foi menor em comparação ao 

anterior. O saldo foi de aproximadamente US$ 19,5 bilhões de dólares, um 

resultado 32% menor do que o saldo do segundo trimestre de 2021. Mas ainda 

assim 6% maior que no mesmo trimestre do ano de 2020. O saldo acumulado 

até o mês de setembro é de US$56,34 bilhões de dólares, superando em 38% o 

saldo acumulado no mesmo mês do ano passado. Resultado que pode ser visto 

na tabela x.  

Tabela 4 - Balança Comercial. Valores Acumulados. Brasil, 2021-2020, 

Bilhões de US$, FOB 
Mês 

Exportação Importação Saldo Balança Comercial 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Jan 14.95 14.43 15.17 17.2 - 0,22 - 2.76 

Fev 31.32 29.79 29.71 31.04 1.61 - 1.25 

Mar 55.65 48.1 47.6 45.31 8.07 2.8 

Abr 81.65 65.7 63.7 56.74 17.98 8.95 

Mai 107.84 83.21 81.33 67.42 26.51 15.8 

Jun 135.97 100.7 99.2 78.4 36.8 22.3 

Jul 161.50 120.11 117.30 90.21 44.2 29.9 

Ago 188.78 137.51 136.86 101.8 51.91 35.71 

Set 213.17 155.73 156.83 114.94 56.34 40.8 

Out  173.38  128.2  45.20 

Nov  190.73  143.04  47.7 

Dez  209.18  158.8  50.4 

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

 

As exportações do terceiro trimestre apresentaram um resultado 4% menor do 

que no segundo trimestre, arrefecendo o crescimento que vinha ocorrendo desde 

o começo de 2021. O país exportou o valor de US$ 77,2 bilhões de dólares, 

resultado 40% maior em relação ao terceiro trimestre de 2020. Destacam-se os 

Me. Igor de Menezes 

Larruscaim 
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produtos do setor primário, os mais exportados foram Minérios de ferro e seus 

concentrados, com um crescimento de 88% em relação ao mesmo trimestre do 

ano passado; Soja, com aumento de 35%; Óleos brutos de petróleo, 58%; Carne 

bovina congelada, 58%; e Açúcares com redução de 7%. 

Apesar do crescimento de alguns bens primários ligados à produção 

agropecuária relativamente ao mesmo período do ano passado, as exportações 

desse setor apresentaram uma queda significativa em relação ao segundo 

trimestre de 2021. Essa queda foi de aproximadamente 36%, mas houve um 

crescimento de 13,7% em relação ao mesmo trimestre de 2020. As exportações 

da indústria extrativa apresentaram um crescimento de aproximadamente 7,7% 

em relação ao segundo trimestre desse ano e um crescimento de 44% em 

comparação ao terceiro trimestre de 2020. Para a indústria de transformação, a 

variação em relação a segundo trimestre foi semelhante, sendo 7% maiores, já 

em relação ao mesmo período de 2020, houve um crescimento de 

aproximadamente 35%. O resultado da composição das exportações por setores 

pode ser visto na figura 6. 

Figura 6 - Exportações por setores para o Brasil, Bilhões de US$, FOB  

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

As importações também apresentaram um crescimento neste trimestre, 

aumentando 12% em relação ao trimestre anterior e um resultado ainda mais 

expressivo de 58% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Os principais 

produtos exportados nesse trimestre foram: Óleos de petróleo ou de minerais 

betuminosos, com um aumento das importações em aproximadamente 125%, 

em relação ao mesmo trimestre do ano passado; em segundo lugar a categoria 

de produtos relativos à Sangue humano, ou animal preparado para uso 

 -

 5.000.000.000

 10.000.000.000

 15.000.000.000

 20.000.000.000

 25.000.000.000

 30.000.000.000

X M X M X M X M X M X M X M X M X M

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Agropecuária Indústria Extrativa Indústria de Transformação Outros Produtos



12 

 

terapêutico e vacinas, com um crescimento de 210% em relação ao mesmo 

trimestre de 2020; Adubos minerais ou químicos, com aumento de 144%; Partes 

ou acessórios de veículos, com aumento de 93%; e Gás de petróleo, com 

crescimento de 422%. 

Por setores, as importações da indústria extrativa apresentaram o resultado mais 

expressivo, com um aumento de 23% em relação ao trimestre anterior e de 

aproximadamente 214,6% em comparação ao mesmo trimestre de 2020. O setor 

agropecuário aumentou suas importações em aproximadamente 4,5% em 

relação ao trimestre anterior desse ano e 38,4% relativamente ao mesmo período 

do ano passado. A indústria de transformação aumentou suas importações em 

11,3% neste trimestre em relação ao segundo e de 53,5% em relação ao terceiro 

trimestre do ano anterior. 

Os principais parceiros comerciais do Brasil no trimestre foram, 

respectivamente, China, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. As 

exportações para a China cresceram 27% em relação ao terceiro trimestre de 

2020, e as importações aumentaram 55%. Mesmo com o crescimento das 

importações o saldo da balança comercial entre os países é positiva para o 

Brasil. Já o saldo do comercio com os Estados Unidos é negativo para o Brasil, 

as exportações para esse país cresceram 71% em relação ao mesmo trimestre do 

ano passado, e as importações vindas deste cresceram 84%. As exportações para 

a Argentina, principal parceiro comercial regional, aumentaram 39% 

relativamente ao mesmo trimestre de 2020, e as importações cresceram 52%, 

mesmo assim o saldo comercial é positivo para o Brasil. A relação de comércio 

com a Alemanha apresenta um saldo negativo no período, as exportações 

cresceram 27% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e as 

importações 36%. 

A taxa de câmbio nominal apresentou uma tendência de alta ao longo do 

trimestre, puxada pela pressão internacional sobre o dólar e a insegurança 

interna gerada pelo ambiente político.  No final de mês de julho um dólar 

equivalia à R$5,12. Ao final do mês de agosto o valor da taxa de câmbio estava 

em R$5,14. E em setembro, final do trimestre, a taxa de câmbio apresentou o 

valor de R$5,44, maior valor de final de série apresentado desde o final de 

março. 



13 

 

Para o município de Sant’Ana do Livramento as exportações apresentaram um 

valor acumulado de aproximadamente US$8 milhões até o mês de setembro. O 

valor acumulado para as importações é de US$79,9 mil até o mês de setembro, 

sendo que há dados disponíveis apenas para o mês de julho desse trimestre, 

indicando que não houve registro de importações nos outros meses. Assim, o 

saldo da balança comercial para os resultados acumulados era de US$7,94 

milhões, valor 4% menor que o resultado acumulado no mesmo mês do ano de 

2020. Os resultados podem ser observados na tabela 5. 

Tabela 5 - Balança Comercial de Sant’Ana do Livramento, 2021-2020 - US$, 

FOB. 

Mês 
Exportações Importações Saldo Balança Comercial 

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 4.251.853 6.037.297 42.368 128.321 4.209.485 5.908.976 

Mai 5.144.542 6.744.658 42.368 178.721 5.102.174 6.565.937 

Jun 5.849.648 7.233.110 59.881 185.196 5.789.767 7.047.914 

Jul 6.797.132 7.650.277 79.974 193.260 6.717.158 7.457.017 

Ago 7.441.978 8.022.109 79.974 216.534 7.362.004 7.805.575 

Set 8.053.155 8.572.078 79.974 234.277 7.973.181 8.337.801 

Out  9.394.346  234.277  9.160.069 

Nov  10.989.356  234.277  10.755.079 

Dez  12.491.395  234.277  12.257.118 

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

 

Os principais produtos exportados pelo município no trimestre foram: lã não 

cardada, no valor de US$1,3 milhão, o que representou 61% do total de suas 

exportações; em segundo lugar foram outras plantas vivas, no valor de 

US$201,8, o que representou 9% das exportações do trimestre; foram 

exportados US$136,6 mil em produtos para padaria, que correspondeu a 6% do 

total exportado; e em produtos à base de cereais foram exportados US$ 72,7 

mil, o que representou 3% do valor total exportado pelo município.  

O valor das importações é consideravelmente menor, pois não há no município 

nenhum tipo de produção mais complexa que exija a importação de grande 

quantidade de insumos ou investimento em bens de capital. Assim, os principais 

produtos importados no trimestre foram: Sementes, frutos e esporos, no valor 

aproximado de US$20 mil, o que representou 53% das importações feitas pelo 

município no trimestre; partes exclusivas de motores, no valor aproximado de 

US$9 mil, o que correspondeu à 24%; e partes e acessórios de veículos 

automóveis, no valor de US$2,4 mil, o que representou 6% das importações.  
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ATIVIDADE ECONÔMICA: DESEMPENHO DO 

PIB 

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

2021(comparado com o segundo trimestre do ano), apresentou uma variação 

negativa de 0,1% conforme dados divulgados pelo IBGE. Esse resultado do PIB 

negativo de dois trimestres consecutivos é chamado de recessão técnica. Com 

isso, a perspectiva para 2021 mantém um crescimento de 4,71% segundo o 

Boletim Focus de 03/12/2021, mas que vem reduzindo a cada semana. 

Já, a expectativa para economia mundial é maior, pois deve crescer em média, 

cerca de 5,6% em 2021, segundo as novas projeções da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), que reduziu sua 

previsão anterior para o ano, mas manteve a estimativa para o ano que vem. 

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 terceiro 

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 terceiro trimestre de 2021 confirmam a 

nova expectativa dos economistas de um desempenho mais baixo do PIB 

brasileiro no trimestre, frustrando as perspectivas anteriores que previam 

desempenho melhor do indicador. Essa redução do PIB pode ser explicada pela 

permanência das taxas de juros elevadas e a influência que ela causa em setores 

mais impactados pelo crédito. Apesar deste cenário de juros elevados se manter 

para o próximo trimestre, a previsão de recuperação da produção agrícola pode 
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gerar um impacto positivo no PIB do próximo período. Vale destacar também 

que o avanço da vacinação possibilitou flexibilizações das medidas restritivas, 

fazendo os setores de maior convívio social, como bares e restaurantes, 

seguirem se recuperando como já previsto (MESQUITA, 2021). 

Conforme o comitê do Copom, nas reuniões ocorridas em outubro, as 

expectativas de crescimento da economia mundial seguem desfavoráveis, 

devido a manutenção de níveis mais elevados da inflação e as políticas adotadas 

pelos Bancos Centrais para frear esses aumentos. A perspectiva para o ano que 

vem é de baixo crescimento, com restrição de políticas fiscais expansionistas e 

avanço da normalização das políticas monetárias. Em se tratando da economia 

brasileira, esse cenário deve ser ainda mais impactante para o PIB de 2022 

(BCB, ATA DO COPOM 03/11/2021).  

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 quarto 

trimestre de 2020 até o terceiro 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) 
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programas de transferência de renda e uma pequena melhora no setor de 

trabalho. 

Tratando-se do Consumo do Governo, o indicador manteve-se estável, 

apresentando crescimento de 0,8% em relação ao trimestre passado. Quando 

comparado com o mesmo período do ano passado, o indicador também 

apresentou resultados positivos. A Formação Bruta de Capital Fixo também 

permaneceu estável, com recuo de -0,1% em comparação com o trimestre 

anterior. De acordo com IPEA (2021), os componentes do investimento que 

apresentaram resultados mais positivos foi a construção civil, como já havia 

ocorrido no trimestre passado, e por outro lado, a demanda por máquinas e 

equipamentos apresentou recuo de -2,6% no trimestre. Mesmo ficando estável 

na comparação com o trimestre passado, o componente cresceu 18,8% em 

relação ao terceiro trimestre de 2020, na comparação interanual. 

Depois de apresentar resultados positivos nos dois trimestres anteriores, as 

exportações brasileiras apresentaram recuo de -9,8% no indicador em relação 

ao segundo trimestre de 2021, o que também ocorreu com as importações, que 

recuaram -8,3% no mesmo período em comparação aos três primeiros meses de 

2021. 

A atividade econômica quando observada pela ótica da produção, por setores, 

se destaca pela recuperação no setor de serviços. N 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) 
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O setor industrial se manteve estagnado (0,0%) na comparação com o trimestre 

imediatamente anterior, ou seja, o único setor que apresentou crescimento foi o 

da construção (3,9%) e os demais setores apresentaram resultados negativos no 

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

resíduos recuou -1,1%. A indústria de transformação segue tendo seus 

resultados impactados pelo crescimento dos custos e falta de matéria-prima, 

com recuo de -1,0%. A indústria extrativista, após viver um bom momento 

devido ao aumento de preços das commodities, apresentou redução de -0,4%. 

O aumento do preço dos insumos e a crise energética do país são alguns dos 

fatores que seguem atrapalhando, de maneira geral, a retomada do setor (IPEA, 

2021). 

Já, o setor de serviços, manteve seu registro de crescimento, com um aumento 

de 1,1% no trimestre. Um fator importante para o crescimento dos serviços foi 

o avanço da vacinação, e consequentemente, a reabertura da economia, onde as 

famílias passaram a consumir mais serviços, observados principalmente pelo 

crescimento de outras atividades (4,4%) no trimestre. Outros indicadores que 

tiveram resultados positivos no setor foram Transporte, armazenagem e correio 

(1,2%), Informação e comunicação (2,4%) e Administração, defesa, saúde e 

educação públicas e seguridade social (0,8%). O comércio registrou recuo de -

0,4%, mas isso pode ser explicado pela retirada de medidas restritivas da 

pandemia ao comércio no trimestre passado, o que havia gerado um aumento 

impactante no setor. 

Ainda, referente aos setores, a agropecuária apresentou resultado negativo, com 

a maior retração (8%), principalmente por conta da produção de milho (-16%), 

café (-22,4) e algodão (-17,5%) que sofreram quedas, produções que são de 

grande relevância para o terceiro trimestre. Quando se observa do ponto de vista 

do período igual a de 2020 a agropecuária apresentou uma queda maior ainda, 

de 9%. Mesmo com resultados negativos, no acumulado dos últimos quatro 

semestres, o setor acumula uma alta de 0,2%. 

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

e oleaginosas houve uma variação positiva anual, o Sul com 5,3%, o Nordeste 

com 1,5 %, e o Norte com 4,5%. Já o Centro-Oeste obteve produção negativa 

de -5,7% e o Sudeste com -2,7%. Na Tabela 6 observa-se a produção agrícola 

de 2020, estimativa para 2021 e variação percentual para o Brasil e Grandes 

Regiões. 
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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 254.137.369 251.180.152 -1,2 

Centro-Oeste 121.744.872 114.778.080 -5,7 

Sul 73.082.739 76.962.820 5,3 

Sudeste 25.732.890 25.026.147 -2,7 

Nordeste 22.587.556 22.923.858 1,5 

Norte  10.989.312 11.489.247 4,5 

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

Sistemático da Produção Agrícola – outubro 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 o valor 

máximo ocorreu em março, sendo que, desde então, há uma redução de 1,3 

pontos percentuais, chegando, para o mês de setembro de 2021, ao valor de 

12,60%. É importante ressaltar que como a taxa de desocupação leva em conta 

apenas os trabalhadores que estão buscando emprego, certa parcela da 

população, por levar em conta as oportunidades disponíveis e o cenário 

econômico, opte por não buscar emprego neste momento, sendo essas pessoas 

– que não tem emprego e não buscam empregos – são classificadas como 

desalentadas, e não entram no cômputo da taxa de desocupação. 

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

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

2.764, 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 de 2021, 

com o salário de R$2764. Desde então há uma tendência de queda no salário 

real, em partes facilmente justificada pela inflação, apresentando uma redução 

de mais de R$300 na comparação entre janeiro e setembro, reforçando a 

tendência de redução de salários que já havia apontado na carta de conjuntura 

de setembro. 
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Figura 11 - Rendimento médio (Brasil)1 

 
Fonte: IBGE 

 

Com relação às admissões e desligamentos, com exceção do mês de dezembro, 

há uma distância entre as curvas. No mês de dezembro, houve a redução de 157 

mil postos de trabalho. A partir de então, foi possível visualizar a criação de 

empregos, chegando, com a criação de empregos máxima em março (385 mil 

empregos), seguido de agosto (370 mil empregos).  

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

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

 

No caso do Rio Grande do Sul, foi possível visualizar que em três meses houve 

diferenças negativas, com a destruição de postos de trabalho. Nota-se que no 

mês de dezembro de 2020 houve um saldo negativo, e em abril também, ficando 

em -2305 o saldo de postos de trabalho. Nos meses de janeiro e fevereiro, houve 

o maior crescimento de postos de trabalho, havendo um arrefecimento até o mês 

de outubro, em que houve uma criação de 19 mil postos de trabalho.  

 
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. 
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. 

2540 2528 2527

2567

2764 2758

2704

2547 2543
2510

2545
2517

2471

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2750

2800

1663634 1650265

1328394

1621269
1688070

1839499

1479077

1622928 1663129
1725407

1866584 1829057

1297339 1275936

1485709
1360060

1445860 1454194
1396889 1365228 1358918

1432229
1496522 1516991

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

Admissões Desligamentos



21 

 

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, os desligamentos apresentam um 

valor máximo em abril e maio, passando, nos períodos seguintes, a haver uma 

diferença entre as curvas de admissões e desligamentos. A partir de então, houve 

a criação de mais empregos, havendo saldo positivo desde o mês de junho, com 

valor máximo em 2021 no mês de julho, em que foram criados 113 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.  
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BREVE NOTA SOBRE AS ESTATÍSTICAS DO 

EMPREGO EM 2021 

 

A parir de janeiro de 2020, os dados mensais de Admissões e desligamentos 

passaram a ser divulgados com o e-social. Tais dados passaram a ser conhecidos 

como “Novo Caged”, em partes pois as duas séries (a do emprego divulgada nas 

estatísticas do e-social e as do antigo CAGED) mensuram o mesmo fenômeno: 

as admissões e desligamentos mensalmente no mercado de trabalho formal. 

Ressalta-se que o CAGED diz respeito a um registro administrativo, ou seja, as 

empresas fazem mensalmente a declaração.  

Desde o início de 2020, já houve a informação de que não haveria a 

compatibilidade dos dados. Isso significa que não seria possível utilizar a série 

antiga em conjunto com a nova série criando uma única série de dados, pois 

havia diferenças na metodologia de coleta dos dados que fazia com que essa 

comparação não pudesse ser realizada.  

As mudanças do emprego do CAGED poderiam ser alvo de correção a 

posteriori, o que sempre ocorria quando as declarações ocorriam fora do prazo 

por parte das empresas. Assim, os arquivos com os microdados do CAGED 

traziam informações sobre os doze meses do ano, bem como um arquivo de 

correções. Os dados do e-social também apresentam essa possibilidade e isso 

fez com que, após as correções, houvesse uma redução muito grande do saldo 

de empregos em 2020. As atualizações com estas informações fizeram com que, 

o saldo de vagas, que havia sido de 280,5 mil reduzisse quase à metade, 

chegando em 142,7 mil.  

Parafraseando Benjamin Disraeli, que disse que “Há três tipos de Mentiras: 

Mentiras, Mentiras Maldosas e Estatísticas”3, ao lidar com as estatísticas, são 

necessários alguns cuidados. Em primeiro lugar, é necessário observar a 

metodologia da série em questão. Muitas vezes, é possível que uma mudança 

na metodologia faça com que uma mesma série deixe de ser compatível com 

essa série no passado. É o caso que ocorreu entre o Novo Caged e o Caged, bem 

como entre a PNAD Contínua e a PNAD. Além da incompatibilidade, é 

importante verificar de que forma o fenômeno em questão (geralmente 

 
3 Tradução livre de “There are three types of lies: lies, damn lies and 

statistics”. 

Prof. Dra. Tanise 

Brandão Bussmann 
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relacionado ao nome da série) é analisado: muitas vezes, as medidas apresentam 

limitações: no caso, a PNAD Contínua fornece resultados para o Brasil, Estados 

e Regiões Metropolitanas. Uma unidade de medida inferior à Região 

Metropolitana não é possível, sendo sua utilização fora do escopo da série.  

Quanto às revisões, elas também são necessárias e devem ser realizadas. No 

entanto, é importante que a autoridade competente expresse as modificações e 

deixe clara tais mudanças quando elas ocorrerem de forma significativa.  

A modificação expressa pelo Ministério do Trabalho não faz com que o saldo 

modifique seu sinal, ou seja, ainda há a criação de empregos para o ano de 2020, 

porém, deixa bastante claro que é necessária uma maior atenção à possibilidade 

de modificação, a exemplo dos anúncios do Produto Interno Bruto (PIB) que 

são realizados de forma preliminar até o seu cômputo final, cerca de três anos 

após o período de mensuração. Este tipo de informação facilitaria a análise e 

reduziria a surpresa com este tipo de situação.  
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NA MÍDIA O AGRO, NO PRATO O VAZIO: O 

PROTAGONISMO DA POBREZA NAS ÁREAS 

URBANAS E RURAIS NO BRASIL 
 

A pobreza é o retrato de uma das principais privações sociais. Relaciona-se com 

a ausência de renda e recursos que assegurem meios de sustento para a 

manutenção da vida. Suas principais manifestações ocorrem por meio da fome, 

da mal nutrição, da falta de acesso aos serviços básicos, da exclusão social e da 

discriminação. Muitas vezes, a pobreza é reflexo do processo de formação 

econômica, das particularidades do modo de produção vigente e da trajetória de 

desigualdades perpetuadas geração a geração (ROCHA, 2003; CODES, 2008). 

Por ser considerado um fenômeno complexo, torna-se difícil de ser superado e 

operacionalizado. 

Atualmente, mais de 11% da população mundial vive em situação de pobreza 

extrema e cerca de 780 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar internacional 

da pobreza, ou seja, com menos de US$ 1,90 por dia para satisfazer suas 

necessidades em saúde, educação e saneamento (ONU, 2021). Estimativas 

preveem que 160 milhões de crianças estão sob risco de continuar na pobreza 

extrema até 2030 (ONU, 2021). Ainda, o relatório anual da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe estima que o total de pessoas 

pobres na região aumentou para 209 milhões no final de 2020, 22 milhões a 

mais do que no ano anterior. Como resultado, tem-se uma piora dos índices de 

desigualdade, nas taxas de ocupação e participação no mercado de trabalho, 

agravado pela pandemia da COVID-19. De acordo com os dados, a pobreza é 

maior nas áreas rurais, entre crianças e adolescentes, indígenas e 

afrodescendentes, e na população com menores níveis educativos (CEPAL, 

2021). 

Para Fraga, Ferreira e Teodósio (2020), a pobreza decorre principalmente de um 

desequilíbrio de distribuição de renda na sociedade, exploração de mão de obra 

e exclusão aos direitos fundamentais do cidadão. Embora o Brasil tenha 

conquistado avanços na redução das desigualdades socioeconômicas desde a 

promulgação da Constituição Federal, cerca 6,5% da população em 2018, vivia 

abaixo da linha de pobreza internacional, isto é, 13,5 milhões de brasileiros 

(IBGE, 2019). 

Mestranda 

Mitali Maciel 

 

Profa. Dra.  

Alessandra Troian 
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Nos últimos quatro anos, evidencia-se maior empobrecimento, conforme 

análise da Fundação Getúlio Vargas, a partir do segundo semestre de 2019, 

houve aumento da concentração de renda, excedendo o observado em 1989. Os 

dados mostram que os mais pobres tiveram uma redução de 17% no poder de 

compra, enquanto os 1% mais ricos obtiveram aumento de 10% na renda (FGV, 

2019). Esse panorama é acentuado com a pandemia da COVID-19, o índice de 

Gini, que mensura a desigualdade, já havia se elevado de 0,6003 para 0,6279 

entre os quartos trimestres de 2014 e 2019, acentuou, atingindo 0,640 no 

segundo trimestre de 2021, permanecendo acima de toda a série histórica pré-

pandêmica (FGV, 2021). 

No cenário rural as desigualdades se acentuam. O Brasil vive uma contradição, 

por um lado o país é um dos maiores exportadores de commodities agrícolas e 

produtores de alimentos do mundo, por outro, o sistema alimentar dominante 

endossa e reproduz desigualdades. A evidência disso é a ocorrência simultânea 

das supersafras, da insegurança alimentar e da fome (MACIEL; TROIAN; 

OLIVEIRA, 2021). Nesse sentido, a pobreza rural no Brasil tem origem 

histórica e é consequência do desenvolvimento do capitalismo no campo, que 

gerou intensos processos de exclusão social (SCHNEIDER; FIALHO, 2000). 

Dados recentes indicam que milhões de brasileiros sofrem por causa da situação 

de pobreza e fome no espaço rural, apesar da celebração do Ministério da 

Agricultura sobre a “supersafra” de mais de 272 milhões de grãos (MAPA, 

2021). Em meio à pandemia da COVID-19 e da seca na agricultura, cerca de 

três a cada quatro domicílios nas áreas rurais brasileiras (75,2%) apresentaram 

estágios de insegurança alimentar entre agosto e dezembro de 2020. Os dados 

são do estudo publicado em abril de 2021 pela Universidade Livre de Berlim, 

em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de 

Brasília (GALINDO et al., 2021). 

Regionalmente, um estudo realizado em janeiro de 2021 pelo Departamento de 

Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, revela que mais 11% da 

população, encontra-se em situação de pobreza, ou seja, aqueles cuja renda 

domiciliar per capita é de R$ 178. Ainda, cerca de 8% da população vive em 

situação de extrema pobreza. Isso significa que 947.112 indivíduos sobrevivem 

com R$ 89 mensais, no estado gaúcho. Além disso, o estudo aponta que as 

mulheres representam 58% das pessoas extremamente pobres no estado (DEE, 

2021). 
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Em Santana do Livramento o cenário se agrava. Conforme os dados 

disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, 13.900 famílias 

(18,37% da população total) estão cadastradas no CadÚnico, e de acordo com 

as informações, 39%, encontram-se na extrema pobreza, ou seja, 5.353 

subsistindo com até R$ 89 por mês. E cerca de 10% da população, isto é, 1.440 

na pobreza, com até R$ 178 por mês. Ainda 5.695 famílias são beneficiadas 

pelo Programa Bolsa Família (PBF), o que equivale a 15,96% da população 

total, aproximadamente (MDS, 2021). A pobreza também é preocupante no 

cenário rural, os dados demonstram que no mês de setembro de 2021, 55% dos 

agricultores familiares cadastrados no Cadastro Único, são atendidos pelo PBF 

e 56,5% das famílias assentadas da Reforma Agrária cadastradas. Os valores 

totais podem ser visualizados na tabela a seguir. 

 

Quadro 1 - Agricultores Familiares e Assentados da Reforma Agrária no 

Cadastro Único em Santana do Livramento. 

Famílias de Agricultores Familiares 
Famílias Assentadas da Reforma 

Agrária 

Total de famílias de 

agricultores familiares 

cadastradas 

36 

Total de famílias assentadas 

da Reforma Agrária 

cadastradas 

559 

Famílias de agricultores 

familiares beneficiárias do 

Programa Bolsa Família 

20 

Famílias Assentadas da 

Reforma Agrária e 

beneficiárias do Programa 

Bolsa Família 

316 

Fonte: MDS (2021). 

 

O quadro demonstra que parcela significativa da população em situação de 

vulnerabilidade social residentes na zona rural do município não é atendida pelo 

PBF. Fato que agrava a pobreza rural e as condições de sobrevivência da 

população. Devido à precariedade de acesso aos serviços básicos como saúde, 

educação e infraestrutura, realidade conhecida e reconhecida localmente, os 

domicílios das áreas rurais sofrem com intensa vulnerabilidade social e a 

situação de extrema pobreza tende a se acentuar. 

Para Da Silva, Bruno e Silva (2020), a pobreza, enquanto mazela social, é 

totalmente desnecessária, pois impõe milhões de pessoas a viverem abaixo das 

condições mínimas do desenvolvimento humano. Uma grande parcela da 

população é condenada a viver na mesma condição social das gerações 

passadas, reproduzindo padrões de vida insatisfatórios. 
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Vale ressaltar que o PBF foi, durante 18 anos, um dos principais meios de 

transferência de renda no mundo e, atualmente, contempla cerca de 14,6 

milhões de famílias em todo o Brasil e atinge quase um quarto da população 

brasileira, em torno de 50 milhões de pessoas (BRASIL, 2021). O Programa 

teve seu último pagamento realizado no mês de outubro de 2021 e, agora, será 

substituído pelo Auxílio Brasil, lançado pelo atual Governo Federal. Há mais 

interrogações do que certezas sobre o assunto. Uma delas é a forma de 

financiamento e as indefinições sobre o novo projeto – a discussão sobre teto de 

gastos e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios – a qual 

acaba com o espírito do teto. Isso gerou incertezas no mercado e provocou o 

aumento da inflação e alta nos juros. Uma vez que financiar o programa social 

com a alteração no teto de gastos é devastador para os mais pobres, parcela da 

população que mais sofre com a inflação nos alimentos. 

Ademais, o governo federal pretende aumentar o valor do auxílio 

temporariamente para R$ 400 com a aprovação da PEC dos Precatórios. O 

valor, no entanto, seria válido somente até o final de 2022, ano de eleição 

presidencial. Caso não encontre outra forma de financiamento, o pagamento 

retorna aos R$ 217,18 no fim de 2022. Dessa forma, o Auxílio Brasil não resolve 

as falhas do PBF, não havendo nenhuma discussão sobre o desenho e o futuro 

do programa. Até agora, somente se discute o valor do benefício e como ele será 

financiado, o que deixa evidente o interesse presidencial em destruir o PBF 

única e exclusivamente com interesses eleitoreiros, sem nenhuma preocupação 

em mitigar a pobreza e a miséria no Brasil. 

Não há dúvidas que o Brasil necessita de programas permanentes com foco na 

recuperação da situação econômica das famílias mais vulneráveis, promovendo 

a perspectiva de emancipação social. O PBF como política pública, mostrou-se 

efetivo na redução da pobreza extrema. Ainda assim, o combate à pobreza deve 

estar na centralidade da arquitetura de proteção social brasileira. Em virtude de 

que os programas assistenciais, apresentam-se absolutamente necessários no 

Brasil, onde há milhões de pessoas em situação de pobreza. Diante do cenário 

exposto, fica ainda mais óbvia a premência de um programa de renda básica, 

além do aperfeiçoamento do Cadastro Único, para a atualização e inclusão das 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, ação que possibilitará a 

articulação de medidas efetivas no combate à pobreza, vulnerabilidade social e 

fome no país. 
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