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No início de dezembro, apresentamos o Balanço 

Econômico 2020 e Perspectivas 2021. Aqui 

mostraremos o racional do cenário que deu suporte para 

a construção das previsões para o PIB no ano que está 

iniciando. Para isso, assumimos algumas hipóteses. A 

principal delas é de que o Brasil não passaria por uma 

nova onda de fechamento das atividades comerciais, 

ainda que protocolos mais rígidos possam ser adotados 

por conta do aumento do número de casos. A entrada 

do verão tende a ser favorável para que a segunda onda 

de contágio seja menor do que se verifica nos países no 

hemisfério norte. Aqueles países estão passando pela 

entrada do outono e inverno e, assim como acontece na 

contaminação pelo vírus da gripe, o Covid-19 parece ter 

características sazonais.  

Além disso, a questão climática também concederá 

mais tempo para que seja preparado o processo de 

vacinação da população do grupo de risco no Brasil. A 

logística de vacinação é um desafio, mas o país possui 

conhecimento e experiência nesse campo através das 

suas diversas campanhas de vacinação que ocorrem ao 

longo do ano, principalmente pela Campanha de 

Vacinação contra a gripe. São hipóteses gerais que nos 

possibilitam assumir um processo de normalização das 

atividades ao longo dos meses, ainda que possivelmente 

haja ondas de incerteza e medo quanto ao seu 

desenvolvimento. 

A pandemia e a paralisação das atividades foram os 

fatores que levaram à recessão em 2020, mas deixam 

como herança uma baixíssima base de comparação para 

os números de 2021. Portanto, apenas a hipótese de que 

as atividades estarão quase normalizadas em abril do 

próximo ano já é o suficiente para que o país cresça a 

uma taxa superior a dos últimos anos. A contribuição 

do setor de Serviços será fundamental e contará com a 

retomada das atividades. Em outubro de 2020, os 

Serviços no Brasil e no RS estavam 6,5% e 11,6% 

abaixo do patamar pré-pandemia (fev/2020). No mesmo 

período, o Comércio e a Indústria já haviam superado o 

patamar de fevereiro tanto no Estado, quanto no total do 

país. O processo de normalização do setor representará 

um impulso para o crescimento nesse ano. 

Ainda com relação à atividade econômica, temos 

claro que existiram dois vetores atuando para o 

desempenho do PIB em 2020, e que em 2021 assumirão 

sinais contrários: as medidas de expansão fiscal e 

proteção do emprego. O gasto público esse ano vai ser 

na ordem de R$ 2 trilhões. Supondo que o Teto dos 

Gastos seja mantido em 2021, ou pelo menos as 

despesas não extrapolem muito o limite do teto, o gasto 

público cairá para cerca de R$ 1,5 trilhão. Isso significa 

uma contração fiscal na ordem de 7% do PIB. A injeção 

de recursos na economia foi de tal ordem que o PIB 

brasileiro cairá 4,0% em 2020, mas a renda das famílias 

crescerá.  

Outro fator importante será a elevada ociosidade 

presente na economia. A taxa de desemprego deve 

encerrar o ano de 2020 acima de 15%. Um ponto que 

precisa ser levado em conta é que a taxa de participação 

no mercado de trabalho está muito baixa. Caso as 

pessoas estivessem procurando emprego, e assumirmos 

uma taxa de participação equivalente aquela do pré-

pandemia, a taxa de desemprego estaria acima de 20%. 

Em que pese a forte recuperação no segundo 

semestre, a economia brasileira deve ter um recuo de 

4,0% em 2020. A economia gaúcha contou com um 

ingrediente a mais, dado que em 2020 a produção 

agrícola sofreu os efeitos de uma estiagem que 

derrubou a produção de soja e milho. A queda intensa 

da agropecuária no Estado e os seus impactos nas 

cadeias ligadas ao agronegócio intensificou a retração 

do PIB gaúcho. A estimativa de queda do PIB do RS 

para 2020 é de 6,8%. 

O crescimento esperado para a economia brasileira 

em 2021 é de 3,2%, ligeiramente abaixo das 

expectativas de mercado (3,4%). Conforme 

mencionado, isso decorre da elevada taxa de 

desemprego e do menor volume de recursos empregado 

para o auxílio à população.  

Para a economia gaúcha, o crescimento esperado de 

4,0% para 2021 será um pouco maior do que o 

estimado para o Brasil. Esse desempenho superior 

decorre da estimativa de um aumento da produção da 

agropecuária, que deverá recuperar parte das perdas de 

2020 em função da estiagem. 

 

 

Apresentamos os principais vetores que determinarão o crescimento da economia em 2021. 

Perspectivas para 2021 indicam a continuidade da recuperação econômica 

Perspectivas – Brasil 

(Var. % do PIB) 

Fonte: IBGE. * Previsão FIERGS/UEE. ** O PIB Total é projetado a preços 

de mercado; os PIBs setoriais são projetados a valor adicionado. 

Perspectivas – Rio Grande do Sul 

(Var. % do PIB) 

2019 2020* 2021*

Agropecuária 0,6 2,5 2,5

Indústria Total 0,4 -4,0 4,2

Serviços 1,7 -4,5 3,0

PIB Total** 1,4 -4,0 3,2

2019 2020* 2021*

Agropecuária 6,4 -26,4 20,0

Indústria Total 1,6 -6,5 4,5

Serviços 1,6 -4,1 1,5

PIB Total** 2,0 -6,8 4,0

http://www.fiergs.org.br/economia
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A importância do comércio com China em 2020 

No acumulado de janeiro a novembro de 2020, o 

Brasil exportou para a China um total de US$ 63,2 

bilhões, resultado 9,4% superior em relação ao mesmo 

período de 2019. A balança comercial entre os dois 

países alcançou o superávit de US$ 32,4 bilhões, 

enquanto que a balança comercial total alcançou US$ 

50,9 bilhões, destacando a grande importância da 

relação comercial com o país asiático. 

A importância da economia chinesa na pauta 

brasileira tem sido crescente e impulsionada pelo 

aumento do volume exportado de commodities e 

alimentos. Conforme a tabela ao lado, a participação de 

mercado sobre as vendas totais de Soja (64,1%), 

Minério de ferro (63,5%), Óleos brutos de petróleo 

(49,9%), Carne de boi (48,5%) e Celulose (37,8%), faz 

da China o maior comprador em 5 dos 10 principais 

produtos exportados pelo  Brasil. 

A Soja foi o produto mais exportado para a China no 

último ano. Apesar do crescimento de 7,7% comparado 

a 2019, as exportações de Soja corresponderam a 

11,0% de todos os produtos exportados pelo Brasil para 

o resto do mundo e a 33,0% de todos os produtos 

exportados pelo Brasil para a China. 

Pelo lado das importações, o Brasil adquiriu, de 

janeiro a novembro de 2020, US$ 30,8 bilhões em 

mercadorias chinesas. Dentre os produtos chineses 

importados, destacam-se  componentes eletrônicos, 

máquinas e insumos, como Aparelhos transmissores 

(US$ 3,8 bilhões), Produtos químicos orgânicos (US$ 

2,8 bilhões), Materiais de transporte (US$ 2,2 bilhões) e 

Materiais elétricos e eletrônicos (US$ 2,1 bilhões). 

Assim, a relevância da China na pauta brasileira 

deverá permanecer ao longo de 2021, e deverá ser 

considerada frente à postura da política comercial 

brasileira em meio às novas tensões entre o novo 

governo americano e a economia chinesa. 

 

Principais produtos industriais exportados pelo RS em 2020 

Principais produtos exportados pelo RS 

(Em US$ milhões) 

Fonte: ME/Secex/Comexstat. 

De janeiro a novembro, as exportações da 

Indústria do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 9,3 

bilhões, resultado 18,9% inferior em relação ao mesmo 

período de 2019. Esse foi o pior patamar das 

exportações para esse período em 15 anos (desde 

2005), justificado pela desaquecida demanda externa 

decorrente do cenário de pandemia. 

Ao analisarmos as exportações ao nível dos 

produtos comercializados, é possível verificar que a 

mudança observada nos perfis de consumo das famílias 

e das firmas também se aplicou ao comércio exterior. 

Pela tabela ao lado, verifica-se que dos 25 

principais itens exportados pelo Estado em 2020, os 

produtos com maior valor agregado como Fumo em 

folhas (-29,6%), Plásticos (-17,3%), Celulose (-52,1%), 

Calçados (-33,8%), Autopeças (-25,7%), Automóveis (-

57,5%), Móveis (-14,8%), Produtos químicos (-67,3%) 

e Tratores (-35,0%), apresentaram quedas na 

comparação de janeiro a novembro de 2019. 

Por outro lado, dos produtos que registraram alta 

no acumulado do ano, destacam-se Carne de frango 

(+9,6%), Carne de suíno (+58,1%) e Carne de boi 

(+46,4%), em virtude da demanda chinesa por 

alimentos, e Produtos metalúrgicos (+17,3%), Madeira 

(+3,8%), Partes de motores (+9,4%) e Fumo 

manufaturado (+10,9%). 

Para 2021, a perspectiva é que a demanda por 

alimentos mantenha o ritmo observado em 2020, 

enquanto que os demais produtos devem voltar a 

ganhar espaço com a normalidade das cadeias de 

abastecimento e reaquecimento do comércio 

internacional. 

Principais produtos exportados para a China 

(Em US$ milhões) 

Fonte: ME/Secex/Comexstat. 

Produtos jan-nov/19 jan-nov/20 Var. (%)

Fumo em folhas 2.371,0 1.669,5 -29,6%

Farelo de soja 1.138,8 1.107,6 -2,7%

Plásticos e suas obras 1.242,5 1.028,0 -17,3%

Carne de frango in natura 799,5 876,1 9,6%

Celulose 1.486,5 711,5 -52,1%

Carne de suíno in natura 385,2 608,9 58,1%

Calçados 559,0 369,8 -33,8%

Couro 383,6 324,5 -15,4%

Demais produtos metalúrgicos 244,7 287,0 17,3%

Autopeças 334,0 248,2 -25,7%

Automóveis 550,5 233,7 -57,5%

Móveis e mobiliário médico-cirúrgico 273,9 233,4 -14,8%

Carne de boi industrializada 212,8 226,5 6,4%

Carne de boi in natura 137,4 201,1 46,4%

Produtos químicos orgânicos 612,2 200,5 -67,3%

Máq. e aparelhos de uso agrícola 211,0 191,4 -9,3%

Demais produtos químicos 197,0 168,5 -14,5%

Pneumáticos e câmaras de ar 204,0 155,2 -23,9%

Demais madeiras e manuf. de madeiras 146,1 151,7 3,8%

Óleos combustíveis 180,4 139,8 -22,5%

Tratores 214,0 139,1 -35,0%

Ferramentas 162,5 137,4 -15,5%

Partes de calçados 174,5 116,4 -33,3%

Partes de motores para veíc. automóveis 104,5 114,3 9,4%

Fumo manufaturado 101,3 112,4 10,9%

Produtos jan-nov/19 jan-nov/20 Var. (%) Part. (%)

Soja mesmo triturada 19.400,0 20.899,5 7,7% 64,1%

Minérios de ferro 12.531,5 16.363,5 30,6% 63,5%

Óleos brutos de petróleo 13.472,1 10.845,7 -19,5% 49,9%

Carne de boi in natura 2.186,7 3.626,1 65,8% 48,5%

Celulose 2.999,8 2.629,8 -12,3% 37,8%

Carne de frango in natura 1.083,5 1.165,3 7,6% 21,8%

Carne de suíno in natura 526,7 1.123,9 113,4% 49,3%

Açucar em bruto 369,6 1.108,4 199,9% 14,6%

Ferro-ligas 1.059,6 866,5 -18,2% 28,2%

Demais produtos têxteis 651,9 810,6 24,3% 20,7%

http://www.fiergs.org.br/economia

