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O comportamento do Investimento Direto no País durante a pandemia

Balança Comercial do BR no 1º trimestre e projeções para 2021

BEm evita tragédia no mercado de trabalho em um ano de pandemia
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Os fluxos de Investimentos Diretos no País (IDP)

sofreram forte retração em 2020 no Brasil (-50,6%), em

que as entradas líquidas passaram de US$ 69,2 bilhões

em 2019 para US$ 34,2 bilhões em 2020. Até o terceiro

trimestre do ano passado, a queda no fluxo do IDP

chegou a 39,0% em relação ao mesmo período de 2019,

em linha com o movimento sistêmico de retração visto

em economias Emergentes ex-Ásia (-41,0%).

Para melhor compreensão da dinâmica do IDP em

2020, como pode ser visto no gráfico ao lado, a análise

da evolução trimestral de seus componentes corrobora

que, além do interesse estrangeiro por investimentos no

país, fatores como a estratégia de financiamento das

empresas multinacionais foram determinantes para

explicar os movimentos de curto prazo dessa variável.

No segundo trimestre de 2020, vemos que a queda

no faturamento provocada pela pandemia levou à

redução do reinvestimento de empresas multinacionais

em suas filiais, favorecendo a remessa de lucros às

matrizes no exterior. Enquanto os lucros remetidos

foram reduzidos em apenas 12,8% (queda interanual de

US$ 210 milhões), a retração no reinvestimento de

lucros chegou a 98,6% (-US$ 7,8 bilhões).

A continuidade do ambiente de elevada incerteza

contribuiu para que a redução interanual nos fluxos de

participação no capital se acentuasse fortemente no

terceiro trimestre, impactando principalmente o

componente participação no capital ex-reinvestimento

de lucros, com retração de US$ -12,9 bilhões. Esse

trimestre foi também o momento de retração mais

acentuada do fluxo de IDP nos países Emergentes fora

da Ásia.

A queda do fluxo no quarto trimestre refletiu,

majoritariamente, as outras operações intercompanhias,

como as amortizações líquidas de empréstimos

intercompanhia ex-investimento reverso. Com variação

equivalente a US$ 11,2 bilhões, o montante contrasta o

crescimento das captações líquidas de US$ 4,9 bilhões

no trimestre imediatamente anterior, decorrente das

remessas às matrizes de lucros acumulados em períodos

anteriores, resultando em reinvestimento de lucros

negativos. Como resultado, isso impactou a composição

do IDP nesse período (-US$ 15,7 bilhões), explicando

parte dos US$ 35,0 bilhões em saídas líquidas.

Diferentemente do que se indicava no final de 2020,

de intensificação do equilíbrio da balança comercial do

BR ao longo desse ano, a nova projeção é de ligeiro

crescimento em 2021, alcançando saldo de US$ 55,3

bilhões (+US$ 4,4 bilhões). Essa revisão foi ocasionada

principalmente pela atualização do cenário cambial e de

valorização de commodities, e ainda pela crise da

escassez de insumos no mercado internacional.

No primeiro trimestre de 2021, a balança comercial

do BR acumulou superávit US$ 2,4 bilhões. As

exportações totais alcançaram US$ 55,5 bilhões, valor

14,7% maior em relação ao mesmo período do ano

passado. Desse montante, US$ 29,0 bilhões

correspondem às exportações da indústria de

transformação. Além disso, o bom desempenho das

exportações totais registrado no mês de março, de US$

24,4 bilhões (+32,9% na variação interanual) – o maior

desde ago/2011 – contribuiu para esse resultado.

Apesar das exportações terem começado o ano em nível

positivo, em comparação a anos anteriores, o patamar

para janeiro e fevereiro permaneceu deprimido, e

espera-se que o resultado deste mês seja o início do

ciclo de alta.

As importações também cresceram no primeiro

trimestre, 20,9% (+US$ 9,1 bilhões). Contribuíram para

esse aumento a elevação nos preços dos combustíveis e

das importações de bens intermediários.

Para 2021, além de fatores importantes como a

continuidade da demanda por alimentos advinda da

China (em razão ao agravamento da febre suína) e da

demanda aquecida por produtos e matérias-primas de

metal, espera-se que as vendas externas sejam

impulsionadas pelo escoamento da boa safra de soja,

pela valorização mais acentuada de commodities e pela

recuperação da demanda internacional, que deve afetar

em um primeiro momento setores que possuem relações

comerciais mais ligadas à Ásia e aos Estados Unidos.

Nesse contexto, as exportações totais do Brasil

devem atingir US$ 230,1 bilhões em 2021,

crescimento de 9,6%. As importações também

devem ser maiores que o ano passado, alcançando

US$ 174,8 bilhões (+10,0%), em linha com

perspectiva para a indústria de transformação.

Balança Comercial do BR no 1º trimestre e projeções para 2021

O comportamento do Investimento Direto no País durante a pandemia

Variação Interanual do IDP e seus componentes
(em US$ bilhões)

Projeções Balança Comercial 2021 – BR

Var. 2021/2020 Acumulado 2021

Exportações 9,6% US$ 230,1 bi

Importações 10,0% US$ 174,8 bi

Var. Saldo BC 8,6% US$ 55,3 bi
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IDP Total

Fonte: SECEX/ME.

Fonte: Banco Central do Brasil.
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O Rio Grande do Sul abriu 29,6 mil postos de

trabalho em fevereiro de 2021, de acordo com os dados

do Novo CAGED, divulgados na semana passada

(30/03) pelo Ministério da Economia. Foi o melhor

fevereiro desde o início da série histórica em 1992,

ficando 28,0% acima do verificado no mesmo mês de

2020 (23,1 mil), antes do início da pandemia. Por trás

desses bons números há a sazonalidade positiva de

fevereiro para a economia gaúcha e a estabilidade

provisória de muitos trabalhadores que tiveram redução

de jornada e/ou suspensão de contrato de trabalho em

2020 (Benefício Emergencial – BEm).

Entre os setores de atividade, a maior abertura de

vagas em fevereiro ocorreu na Indústria com a geração

de 16,7 mil empregos, seguida pelos Serviços (+7,6

mil), Comércio (+3,2 mil), Construção (+1,7 mil) e

Agropecuária (+432). Os destaques da Indústria foram:

• Tabaco (+3,5 mil): resultado esperado. Pela

natureza da atividade, o setor contrata no primeiro

semestre e desliga os empregados no segundo semestre;

• Couro e calçados (+2,8 mil), puxado pela

fabricação de calçados de couro (+1,8 mil). Cabe

destacar que há uma sazonalidade positiva, dado que o

setor sempre abre vagas em fevereiro, e o setor acumula

perda de 11,4 mil vínculos nos últimos 12 meses;

• Alimentos (+2,2 mil), puxado pelo beneficiamento

de arroz (+1,2 mil);

• Máquinas e equipamentos (+1,8 mil), com

destaque na fabricação de máquinas e equipamentos

para a agricultura e pecuária (+721);

• Produtos de metal (+1,2 mil), puxado por artigos

de cutelaria, serralheria e ferramentas (+588).

No acumulado de janeiro e fevereiro, o RS abriu

57,2 mil vagas de emprego. Já no acumulado em 12

meses, que abrange todo o período de pandemia

(mar/20 a fev/21), o saldo ainda é negativo em 2,1 mil

postos de trabalho, em especial pela destruição de vagas

no setor de Serviços (-18,7 mil). Na outra ponta, a

Indústria lidera a geração de vagas (+11,8 mil). Os

destaques positivos do setor industrial vieram de

Alimentos (+7,2 mil), Máquinas e equipamentos (+5,0

mil) e Produtos de metal (+4,0 mil), e os negativos de

Couro e calçados (-11,1 mil), Veículos automotores,

reboques e carrocerias (-2,5 mil) e Vestuário e

acessórios (-865).

O Brasil gerou 401,6 mil postos de trabalho em

fevereiro de 2021, o melhor resultado para o mês desde

o início da série histórica em 1992. Entre os grandes

setores, a maior abertura de vagas ocorreu nos Serviços

(+173,5 mil). Na Indústria (+93,6 mil), os maiores

saldos vieram de Vestuário e acessórios (+13,4 mil),

Couro e calçados (+9,1 mil) e Produtos de metal (+7,7

mil). Houve geração de vagas também no Comércio

(+68,1 mil), Construção (+43,5 mil) e Agropecuária

(+23,1 mil). No acumulado do ano, o País criou 659,8

mil postos de trabalho e nos últimos 12 meses 412,0 mil

vagas foram geradas: Indústria (+175,2 mil),

Construção (+133,9 mil), Comércio (+117,5 mil),

Agropecuária (+94,2 mil) e Serviços (-107,9 mil).

Além da forte e rápida recuperação da economia, as

medidas de redução de jornada e suspensão de contrato

ajudaram no desempenho recorde na geração de vagas

nos últimos meses. Segundo a Secretaria de Trabalho,

no Brasil, 3,4 milhões de pessoas estavam com

estabilidade no emprego em fevereiro, número que deve

recuar aos poucos até chegar a 1,5 milhão em agosto, o

que contribui para que os resultados continuem

positivos. No entanto, o aperto das medidas restritivas

iniciado no final de fevereiro em função do

recrudescimento da pandemia pode prejudicar esse

cenário benigno para a retomada do emprego formal.

Sem uma melhora substancial na atividade, a tragédia

esperada para 2020 e que não ocorreu, poderá acontecer

em 2021.

Números positivos dos últimos meses foram insuficientes para repor as perdas da fase aguda da pandemia.

BEm evita tragédia no mercado de trabalho em um ano de pandemia

Geração de empregos formais – RS

(Saldo em número de vagas)

Fonte: Novo CAGED/Ministério da Economia. *Ajustado com as

declarações entregues fora do prazo.

Setores fev/21
Acum. 12 

meses*

Agropecuária 432 795

Indústria 16.692 11.768

Indústria Extrativa 52 58

Serviços Ind. de Utilidade Pública (SIUP) 187 320

Indústria de Transformação 16.453 11.390

Tabaco 3.540 -426

Couro e Calçados 2.763 -11.052

Alimentos 2.205 7.185

Máquinas e Equipamentos 1.801 4.973

Produtos de Metal 1.201 4.012

Móveis 631 1.730

Borracha e Plástico 626 1.712

Vestuário e Acessórios 566 -865

Minerais não Metálicos 394 810

Veículos Automotores 332 -2.474

Outros Equiptos de Transporte 316 1.987

Manut e  Rep de Maq e Equiptos 289 1.139

Produtos de Madeira 267 1.181

Metalurgia 222 439

Químicos 220 562

Material Elétrico 214 304

Produtos Diversos 208 390

Impressão e Reprodução 166 -389

Celulose e Papel 157 285

Equipamentos de Informática e Eletron. 143 -325

Têxteis 135 124

Farmacêuticos 40 59

Bebidas 16 69

Refino de Petróleo 1 -40

Construção 1.692 1.756

Comércio 3.154 2.244

Serviços 7.617 -18.706

TOTAL DA ECONOMIA 29.587 -2.143

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,5

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 4,2

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 3,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 3,2

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 7,978

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,558

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 4,4

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 3,8

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 4,0

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total
3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 230,1

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 55,3

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 6,00

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, Ministério da Economia, STN. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 

1
 O PIB Total é projetado a preços de mercado; 

os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 

3
 Não considera a 

Construção Civil e o SIUP. 
4
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  

5
 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,419 512,142

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,798 97,365

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

2017 2018 2019 2020 2021*

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

