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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 

09 DE JULHO DE 2021 

 

Inflação tem alta de 0,53% em junho 

O Estado de S. Paulo 

Com altas mais brandas na conta de luz e na gasolina, a inflação oficial no País 

desacelerou de 0,83%, em maio, para 0,53% junho, segundo os dados do IPCA 

divulgados ontem pelo IBGE. Apesar da melhora, o quadro inflacionário permanece 

desconfortável, dizem economistas, o que tem motivado revisões para cima nas 

projeções para o IPCA no ano. 

Com o resultado de junho, o indicador passou a acumular uma variação de 8,35% 

nos últimos 12 meses – bem acima do teto da meta de inflação que deve ser mantido 

pelo Banco Central em 2021, de 5,25%. O Departamento de Pesquisa Macroeconômica 

do Itaú elevou sua projeção de inflação em 2021, de 5,6% para 6,1%, enquanto o banco 

britânico Barclays informou viés de alta na sua previsão de 6,3% para o IPCA de 2021 e 

de 3,6% para 2022. “Acho que a leitura geral continua sendo de um IPCA que não é tão 

favorável”, resumiu o economista Daniel Lima, do Banco ABC Brasil, que estima um IPCA 

de 6,50% ao fim deste ano e de 3,70% em 2022. 

O resultado do indicador de junho veio em linha com as estimativas mais 

otimistas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que 

estimavam uma alta mediana de 0,59%. Daniel Lima prevê aceleração do IPCA a 0,85% 

no mês de julho, impulsionado pelo encarecimento da energia elétrica, devido ao 

reajuste no valor da cobrança extra pelo acionamento da bandeira tarifária vermelha 2 

sobre o consumo na conta de luz. “Ainda podemos ter pressões de gasolina, com o 

reajuste da Petrobrás”, diz o economista. “Outro risco é a questão das geadas, que está 

começando a pegar nos produtos alimentícios. Tubérculos, raízes e legumes tiveram 

deflação de 11,15% em junho, mas espero uma reversão ao longo de julho em função 

das questões climáticas”, afirma Lima. 

O desempenho de junho não muda a avaliação de que a inflação continua 

pressionada, comenta o economista Luis Menon, da gestora de recursos Garde Asset 
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Management. “Acho que esse número de junho não muda muito o cenário também para 

o Banco Central, que disse que estava desconfortável com os números. O cenário é de 

continuar o aperto”, afirma Menon, sobre a expectativa de alta na taxa básica de juros, 

a Selic. 

A Garde Asset prevê que o Comitê de Política Monetária do BC decida por um 

aumento de 0,75 ponto porcentual da Selic na reunião de agosto, com altas 

subsequentes até que a taxa suba dos atuais 4,25% ao ano para 7,0% ao ano, em 

dezembro. 

Em junho, as famílias só gastaram menos com comunicação. Todos os demais 

grupos de bens e serviços ficaram mais caros, com destaque para os custos maiores de 

habitação, transportes, alimentação, saúde e vestuário. A energia elétrica aumentou 

1,95% em junho. Embora tenha subido menos que em maio (5,37%), a conta de luz ainda 

foi o item de maior impacto individual no IPCA. Em junho, passou a vigorar a bandeira 

tarifária vermelha patamar 2 – acrescentando R$ 6,243 a cada 100 quilowatts-hora 

consumidos, valor anterior ao reajuste que começou a valer em julho. O novo valor veio 

em substituição à bandeira vermelha patamar 1, que vigorou em maio (acréscimo de R$ 

4,16). Os combustíveis tiveram uma elevação de 0,87% em junho, acumulando uma alta 

de 43,92% nos últimos 12 meses. A gasolina aumentou 0,69%, segundo maior impacto 

sobre a inflação do mês, após os preços já terem subido 2,87% em maio. Ficaram mais 

caros em junho etanol (2,14%), óleo diesel (1,10%) e gás veicular (0,16%). O gás de 

botijão subiu 1,58%, enquanto o encanado aumentou 5,01%. Na alimentação, os gastos 

com supermercados aumentaram 0,33%, sob impacto de nas carnes, que subiram pelo 

quinto mês seguido e já estão 38,17% mais caras ante um ano antes. 

 

Resultado indica que há choques permanentes da inflação’ 

Broadcast 

O resultado da inflação de junho de 0,53%, medida pelo IPCA, ficou abaixo da 

variação de maio (0,83%) e da expectativa do economista da LCA Consultores, Fabio 

Romão. Esse arrefecimento no índice geral, no entanto, não reduziu sua preocupação 

com o quadro inflacionário para os próximos meses. O núcleo de inflação, formado pelos 

preços que realmente pressionam o indicador de forma duradoura, continuaram 
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elevados, apesar de o índice geral ter perdido força. Para julho, o economista acredita 

que a inflação suba para 0,73% e atinja 8,75% em 12 meses. A seguir os principais 

trechos da entrevista. 

• Surpreendeu o resultado de 0,53% do IPCA de junho? 

Eu esperava 0,63%, mas veio abaixo, foi 0,53%. Filtrando os dados e olhando para 

a média do núcleo, o resultado do núcleo foi muito parecido com maio. Em junho, o 

núcleo ficou em 0,55% e havia sido 0,54% em maio. Em ambos os casos, o nível dos 

núcleos é alto. 

• O que os núcleos sinalizam?  

Os núcleos expurgam os fatores pontuais da inflação e mostram o que realmente 

está pressionando. Em teoria, o núcleo deveria ter desacelerado, mas ficou igual. Isso 

indica que há choques mais permanentes dentro da inflação. Eu destacaria alguns bens 

industriais, a alta da energia elétrica e até mesmo da alimentação. Em maio, a 

alimentação subiu 0,44% e, em junho, 0,43%. Sazonalmente, a alimentação é perto de 

zero em junho. Alimentação continua atrapalhando, mas não no mesmo nível do 

segundo semestre do ano passado. 

• Qual a sua projeção da inflação para julho? 

Deve ir para 0,73% e, em 12 meses, para 8,75%. São taxas altas. A inflação de 

julho vai ser pressionada pela superbandeira vermelha de energia elétrica, o reajuste da 

gasolina e do diesel e a alimentação também deve vir mais pressionada (0,48%). 

• Quais as implicações da inflação concentrar em itens de consumo 

obrigatório?  

Que vamos fechar acima do teto da meta neste ano. O que o Banco Central está 

fazendo ao subir juros é mirar a inflação do ano que vem. 

• Essa alta vai ter impacto no consumo? 

No caso da energia elétrica, mesmo quando o preço sobe, o consumo não cai 

tanto. A ideia do governo ao subir a tarifa é mitigar o consumo e evitar o racionamento. 

• Qual é o impacto na atividade? Neste ano, o PIB  foi revisto para cima 

Avaliação muito por conta da base fraca de comparação. Mas, evidentemente, 

pode acabar segurando a atividade em 2022. Boa parte do mercado, ao mesmo tempo 

em que subiu o PIB de 2021, reduziu o de 2022. Isso tem a ver com o movimento célere 
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da política monetária por parte do Banco Central, de chegar com a Selic em 7% em 

dezembro. Essa alta dos juros pode tirar PIB de 2022. O reajuste da energia elétrica tem 

impacto direto na conta de luz e também reflexos na formação de grande parte dos 

preços. É problemático, sim. 

• Há descontrole na inflação?  

Haveria descontrole se a perspectiva fosse fechar 2022 com uma inflação muito 

alta. Não é o caso. A expectativa do mercado captada pelo Boletim Focus, do BC, aponta 

para uma inflação de 3,7% no ano que vem. 

 

Economista vê risco de pressão em serviços 

Broadcast 

A reabertura de várias atividades por conta do avanço da vacinação e a forte 

pressão das tarifas de energia elétrica e da gasolina poderão pressionar a inflação de 

serviços ao longo do segundo semestre. Serviços é um dos setores da economia que 

ainda está com preços sob controle. Em junho, a energia elétrica foi o item que mais 

pressionou a inflação. Junto com a gasolina, esses dois preços administrados 

responderam por 25% da inflação de 0,53% do IPCA. 

O alerta é do economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 

Fabio Bentes. “Se combinarmos a inflação de tarifas (custos) com a inflação por aumento 

da demanda, pode ser que ocorra alta dos preços dos serviços no segundo semestre. 

Esse é um risco”, diz. 

O economista lembra que o restaurante que fazia promoções, provavelmente, 

deve retirá-las na medida em que passar a receber um fluxo maior de clientes. Além 

disso, a pressão de custo de energia amplia a possibilidade de repasse para os preços ao 

consumidor, em razão do aumento da demanda por serviços. Em 12 meses até junho, a 

inflação de serviços está bemcomportada. Acumula alta de 2,2%, diante dos preços 

administrados, que subiram 13% no mesmo período – quase o dobro dos preços livres 

(6,8%) em igual base de comparação. 
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Menos incertezas para o comércio e os consumidores 

Broadcast 

O horizonte parece desanuviar-se. Empresários do comércio e consumidores 

veem menos incertezas no cenário econômico, avaliação essencial para a definição do 

planejamento dos gastos familiares, dos investimentos e da utilização dos créditos 

oferecidos pelas instituições financeiras. É este o quadro que se pode desenhar a partir 

de pesquisas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 

Paulo (FecomercioSP) sobre a situação das dívidas das famílias e sobre sua intenção de 

consumo. 

Como fatores para a melhora, o estudo aponta o retorno gradual da normalidade 

ao mundo dos negócios e o avanço da vacinação. Nos últimos meses, de fato, observa-

se uma certa correlação entre os gráficos de evolução da pandemia e do Índice de 

Confiança do Consumidor (ICC) aferido pela FecomercioSP. 

Ao recrudescimento da pandemia entre janeiro e abril, com o aumento do 

número de contaminados e de mortes pela covid-19, correspondeu uma queda 

acentuada no ICC, de 116,1 pontos em janeiro para 105,0 pontos em abril. Desde então, 

com o avanço da vacinação e a indicação de um quadro menos crítico na disponibilidade 

de leitos hospitalares para pacientes do novo coronavírus, a confiança voltou a subir, 

alcançando 107,3 pontos em junho. Em relação a junho do ano passado, a alta é de 6,9 

pontos. 

O componente do ICC que mais evoluiu em junho foi o que mede a perspectiva 

de consumo. Esse componente reflete os planos do consumidor de ir às compras em 

breve. Teve alta de 11% entre maio e junho e de 38,9% sobre junho de 2020. 

Outro indicador que pode estar mostrando mais confiança é o nível de 

endividamento na cidade de São Paulo. Sua alta pode tanto indicar maiores dificuldades 

financeiras das famílias como maior disposição de consumir, para isso assumindo 

compromissos futuros. É esta última a interpretação da Fecomercio. “O crescimento do 

endividamento pode apontar para um aquecimento da economia na cidade, no qual as 

famílias estão obtendo crédito para consumir e manter outras contas em dia”, diz a 

entidade, ao comentar a alta de 63,8% para 64,6% entre maio e junho das famílias com 
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dívida. A flexibilização das restrições à circulação na cidade, consequência da melhora 

do quadro sanitário, pode ter estimulado esse aumento. 

 

Flytour está em negociação para uma possível venda 

Broadcast 

A Flytour, uma das maiores empresas do setor de turismo, está em conversas 

para ser vendida. Fundada pelo empresário Eloi D’Avila de Oliveira, a companhia é mais 

uma que está sofrendo com a paralisação das viagens de turismo e corporativas durante 

a pandemia. Ainda há discussões se uma eventual aquisição aconteceria de maneira 

integral ou de apenas algumas partes da empresa. As conversas estão acontecendo há 

alguns meses. A Flytour atua nos ramos de lazer e viagens a negócios, além de ter 

franquias de agências de viagens e organizar eventos corporativos – todos setores 

fortemente afetados. “Uma consolidação será inevitável no setor”, afirma um executivo 

da Flytour, em condição de anonimato. 

O que deve atrapalhar parte do setor – Flytour incluída – é o fim da Medida 

Provisória 1.036, que permitiu o adiamento do reembolso de reservas realizadas antes 

da pandemia. Com isso, diversas empresas conseguiram aliviar o caixa, em um período 

em que as vendas chegaram a zero. Segundo o executivo de uma grande empresa do 

segmento, diversas companhias usaram o dinheiro que iria para hotéis e aéreas como 

fluxo de caixa. Com o fim da MP precisarão fazer todos os pagamentos ou reembolsar 

os clientes. “A tendência de retomada do turismo é promissora, mas com o fim da 

medida, é possível uma quebradeira de empresas”, diz Marta Poggi, sócia da Strategia 

Consultoria, especializada no setor. 

 

Expansão do WhatsApp Pay 

Broadcast 

A Elo vai entrar no WhatsApp Pay, sistema que permite transferência instantânea 

de recursos desde maio. A entrada já está em processo de certificação e deve ocorrer 

entre agosto e setembro. A bandeira chega depois dos concorrentes, mas estaria 

trabalhando num plano para se reposicionar na corrida digital que o setor de 
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pagamentos vive. Estaria sendo montado um time de fusões e aquisições e venture 

capital, que prospectará negócios de tecnologia. Os controladores, Banco do Brasil, 

Bradesco e Caixa Econômica, estariam bastante alinhados com a necessidade de 

disparar nessa disputa. 

Com 15% do mercado, os 150 milhões de cartões Elo movimentam cerca de R$ 

300 bilhões por ano. Pesquisas da Elo mostram que, em mercados que adotaram há 

algum tempo sistemas de pagamento instantâneo, há perda das transações com cartões 

de débito, entre 10% e 15%, nos primeiros dois ou três anos de adoção. 

No Brasil, ainda não houve impacto nas operações de débito, nem mesmo com 

o PIX. Mas a avaliação é que nos próximos meses os pagamentos instantâneos ganhem 

terreno. Já o cartão de crédito, com benefícios como milhagens e parcelamento, tende 

a ser menos impactado. Procurada, a Elo, que pretende fazer um IPO na Nasdaq este 

ano, não se manifestou. 

 

Tim: expansão para a área de Saúde 

Broadcast 

Depois de se tornar sócia do banco digital C6 e do aplicativo de cursos Ampli (da 

Cogna), a TIM Brasil conversa para sua próxima tacada: tornar-se sócia de uma 

healthtech, como são chamadas as startups do segmento de saúde. A operadora avalia 

11 ofertas. 

Há três perfis de proponentes. O primeiro são grandes empresas de saúde que 

estão investindo na digitalização. O segundo, startups com modelo de negócio já 

provado e prontas para crescer. O terceiro são startups em estágio inicial, mas com 

propostas disruptivas. 

A prioridade da TIM é fechar com uma empresa que adote a tese de marketplace 

de saúde, isto é, uma plataforma que ofereça tudo que a pessoa procure na área, da 

compra de remédios até agendamento de consultas e exames. 

A previsão é que as negociações evoluam para ofertas vinculantes até o fim de 

agosto, com o lançamento da nova sociedade no quarto trimestre. O alvo é uma fatia 

em torno dos 30%. 
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Esse tipo de iniciativa cresce entre grandes teles. Elas firmam parcerias com 

empresas de finanças, educação e saúde, ajudando a vender produtos e serviços a partir 

de ofertas às bases de assinantes. Só a TIM tem mais de 40 milhões. A vitrine ficará 

maior após a compra da Oi Móvel e incorporação de mais 14,5 milhões de usuários da 

rival. 

 

BNDES dá mais um passo para efetivar privatização da Eletrobrás  

Broadcast 

O BNDES deu mais um passo para efetuar a privatização da Eletrobrás em 

fevereiro do ano que vem. O banco de fomento, responsável pela estruturação do 

processo, publicou o contrato do consórcio que conduzirá a modelagem, além da 

estruturação financeira e relatório final do processo de desestatização. No mês passado, 

a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a saída da União do 

controle da empresa de energia elétrica. 

O Consórcio Genial - Tauil e Chequer, que ganhou o processo de licitação, deve 

conduzir as tratativas. O valor do contrato, conforme o documento publicado pelo 

BNDES, é de R$ 3,89 milhões. Pelo acordo, as empresas terão de realizar a avaliação de 

toda legislação nacional e internacional aplicável à Eletrobrás, à Itaipu e à Eletronuclear, 

assim como a identificação de pontos críticos e riscos. Para estruturar o processo de 

privatização da Eletrobrás, o BNDES fez a contratação das empresas que trabalharão em  

processos necessários para a capitalização,  responsável tanto pela execução quanto 

pelo acompanhamento do processo de desestatização. Ao todo, são três fases de 

serviços que serão contratados para a condução da privatização da empresa de energia. 

Além desse serviço, cujo contrato acaba de ser publicado, o trabalho de due diligence 

(auditoria) contábil, patrimonial e jurídica será feito pelo consórcio Nova Eletrobrás, 

formado pela auditoria BDO, o banco Genial, o escritório de advocacia Lefosse e a 

Thymos Energia, uma consultoria especializada no setor. A avaliação econômico-

financeira será feita pelo banco BR Partners, cuja escolha foi homologada, mas falta a 

publicação do contrato. 

Com a aprovação da medida provisória, o governo pode seguir com os 

preparativos para a emissão de novas ações da companhia, o que deve ocorrer no 
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primeiro trimestre de 2022. A União não participará da oferta de ações subsequente 

(follow-on). Ao deixar de acompanhar essa oferta, sua participação nos papéis 

ordinários da companhia será diluída, com a parcela caindo para menos de 50%. Dessa 

maneira, o governo deixa de ser o controlador – o que, na prática, significa uma 

privatização do negócio. 

A capacidade de voto dos acionistas da Eletrobrás será, então, limitada a 10%, 

independentemente da posição acionária. Pelo cronograma do BNDES, a ida à Bolsa 

deverá ocorrer em fevereiro de 2022. Essa é a terceira vez que o Estado brasileiro tenta 

privatizar a Eletrobrás. A primeira foi no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-

2002). Na época, a ideia era fazer uma privatização tradicional, vendendo as estatais do 

grupo (Furnas, Chesf e Eletronorte) separadamente. Mas esse plano foi frustrado. No 

governo Lula a empresa foi retirada do Plano Nacional de Desestatização (PND). Na 

gestão de Michel Temer (2016-2018), uma MP foi enviada ao Congresso, que Bolsonaro 

usou como base para a privatização atual. 

 

Escassez de insumos põe retomada em xeque 

Broadcast 

Passado o pior momento da desorganização da cadeia produtiva provocada pela 

crise sanitária, a recomposição de estoques puxou o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) no início do ano e ainda pode continuar impulsionando a recuperação da 

economia no segundo trimestre. No entanto, a falta de insumos, como semicondutores, 

tem paralisado parques fabris pelo País e pode atrapalhar esse movimento de retomada. 

Em junho, 8 dos 18 principais segmentos da indústria de transformação brasileira 

ainda operavam com estoques abaixo do normal. A escassez de insumos era o principal 

entrave à expansão da produção em cinco deles nos últimos meses, segundo estudo 

IBRE/FGV. 

“Queríamos verificar se era um problema de aumento na demanda, que os 

setores não estavam conseguindo acompanhar. Se fosse o caso, o Nuci (Nível de 

Utilização da Capacidade Instalada) deveria estar alto, mas não está tão elevado. O 

empresário não está conseguindo produzir mesmo. Não estão chegando os insumos”, 

explicou Aloisio Campelo Júnior, superintendente de Estatísticas Públicas do IBRE/FGV. 
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O segmento com maior potencial de crescimento com a recomposição de 

estoques em junho era o de minerais não metálicos (33,1% operavam com estoque 

abaixo do normal), à frente de atividades de produtos de metal (15,3% com baixos 

estoques), metalurgia (13,5%), produtos plásticos (5,5%) e máquinas e equipamentos 

(4,9%). Esses setores, segundo o IBRE/FGV, registram baixos estoques desde a segunda 

metade de 2020. Também estão aquém da normalidade os estoques de máquinas e 

materiais elétricos (2,5% das empresas), têxtil (0,7%) e derivados de petróleo e 

biocombustíveis (0,2%). “Esses três setores já estão em processo de normalização dos 

estoques”, disse a economista Cláudia Perdigão do IBRE/FGV. 

O industrial Sérgio Duarte, presidente da Associação de Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro, a Rio Indústria, conta que o setor se recupera gradualmente da 

desorganização da cadeia produtiva, mas que é possível a persistência de problemas 

pontuais. Proprietário da indústria alimentícia Chinezinho, com sede na capital 

fluminense, Duarte enfrentou dificuldades no fornecimento de embalagens, mas vê 

normalização.  Segundo Cláudia Perdigão, o aumento da demanda contribuiu para 

explicar a dificuldade de recomposição de estoques nos setores como o de fabricantes 

de embalagens. Houve maior procura por produtos desses segmentos, impulsionada 

pela valorização do dólar, pelo desempenho do setor agrícola e por modificações no 

padrão de consumo das famílias que aumentaram o comércio eletrônico e a contratação 

de reformas e serviços da construção civil. 

Esses segmentos já enfrentavam dificuldade na recomposição da produção física 

desde 2015, observou a pesquisadora do IBRE/FGV, o que foi agravado com o choque 

provocado pela pandemia sobre a oferta de insumos, ainda não normalizada. Entre os 

segmentos industriais com baixo nível de estoques, a escassez de insumos permanecia 

acentuada para a indústria de produtos de metal, em que 23,8% do setor aponta a 

escassez de matéria-prima como o maior entrave à produção, seguida pelos fabricantes 

de produtos plásticos (22,3%), máquinas e equipamentos (19,3%) e metalurgia (16,9%), 

segundo informações de abril, última vez em que a sondagem da FGV perguntou aos 

empresários sobre o acesso a insumos. 

“Historicamente, esse indicador apresenta uma média muito baixa, em torno de 

2%. Quando olhamos um porcentual de 22% no segmento de produtos plásticos, 
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estamos olhando para um crescimento muito grande, e algo que só começou em 

outubro de 2020. Foi um fenômeno da pandemia”, frisou Cláudia Perdigão. 

A recomposição de estoques vinha ajudando a turbinar a retomada da economia 

brasileira desde o segundo semestre do ano passado, disse Bráulio Borges, economista 

sênior da LCA Consultores. Nas contas da LCA Consultores, o avanço de 1,2% no PIB do 

primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020 teria passado a uma 

retração de 1,6%, caso a variação de estoques fosse excluída. 
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