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DISCLAIMER

Esta apresentação foi produzida pelo BB-Banco de Investimento S.A. (BB-BI). As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas 
ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem 

garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e 
estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em 

função de mudanças que possam afetar as projeções de mercado. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como 
instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta 
para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição 

ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade, sem prévia autorização.
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CENÁRIO DOMÉSTICO

Mercado de trabalho | O desemprego oficial, medido pelo IBGE, subiu para 13,8% no trimestre encerrado em julho. 

Esta a maior taxa já registrada pela PNAD Contínua desde o início da série em 2012

 Segundo os dados da PNAD (Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgados

pelo IBGE, a taxa de desocupação subiu para

13,8% no trimestre encerrado em julho, o que

representa uma elevação de 1,2 p.p. em relação ao

trimestre encerrado em abril, quando a taxa estava

em 12,6%. Já na comparação com o mesmo

trimestre do ano anterior, observa-se uma alta de 2

p.p. no número de desocupados. Os dados

apontam que, entre maio e julho, cerca de 7,2

milhões de pessoas perderam o emprego.

 O rendimento médio habitual subiu para R$ 2,535,

maior valor já registrado na série história. No

entanto, a massa de rendimentos real caiu para R$

203 bilhões, o que sugere que os trabalhadores de

menor renda, sobretudo informais, vem sofrendo

mais com o impacto da crise.

Fonte: IBGE, BB Investimentos Research
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CENÁRIO DOMÉSTICO

Mercado de Trabalho | Caged registra criação líquida de 249 mil vagas com carteira assinada no mês de agosto. No 

acumulado do ano, porém, o saldo é negativo em 849 mil

 Segundo números divulgados pelo Ministério da

Economia, o Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados (CAGED) fechou o mês de agosto

com a criação líquida de 249 mil postos de trabalho

com carteira assinada no Brasil, melhor resultado

para o mês desde 2010.

 Em Agosto, a indústria da transformação, com 90 mil

novas contratações, foi o setor que apresentou o

maior saldo na criação de vagas. Com o resultado de

agosto, o Brasil acumula no ano um saldo negativo

de 849 mil de vagas.

Fontes: Ministério da Economia, BB Investimentos Research
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CENÁRIO DOMÉSTICO

Política fiscal | Em agosto, o Governo Central apresentou um déficit primário de R$ 96,1 bilhões. Com isso, o déficit 

acumulado em 12 meses registra agora R$ 647,8 bilhões

 Em agosto, o déficit primário registrado pelo

Governo Central - que inclui os números do

Tesouro Nacional, Banco Central e INSS - atingiu

R$ 96,1 bilhões. Com este resultado, o déficit

acumulado em 12 meses passou para R$ 647,8

bilhões o que equivale a 8,96% do PIB. A meta de

resultado primário do Governo Central para 2020

previa um déficit de R$ 124,1 bilhões (1,64% do

PIB). No entanto, o Decreto Legislativo nº 6/2020

dispensou o governo do cumprimento das metas

fiscais estabelecidas pela Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO).

 Com isso, haverá mais espaço para realização de

políticas sociais que visem contornar a crise da

Covid-19. A estimativa do Tesouro Nacional é que

tais medidas elevem o déficit primário deste ano

para algo na casa de R$ 871 bilhões (cerca de

12,1% do PIB), o que representaria um rombo sem

precedentes na história recente.

Fontes: STN, BB Investimentos Research
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CENÁRIO DOMÉSTICO

Indústria | A produção industrial, medida pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-IBGE), apontou crescimento de 3,2% no 

volume produzido em agosto. Este foi o quarto mês consecutivo de crescimento da indústria

 Os dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE

apontam um crescimento de 3,2% na produção

industrial no mês de agosto, frente ao mês de julho.

Este foi o quarto mês consecutivo de alta no

indicador. Apesar disso, o resultado ainda não foi

suficiente para reverter a perda de 27% acumulada

entre os meses de março e abril.

 A produção de veículos segue puxando a

recuperação da indústria. No mês de agosto, o

setor cresceu quase 20%. No desagregado por

grandes categorias econômicas, todas

apresentaram crescimento, com destaque para

Bens de consumo duráveis, que cresceu 18,5% no

período.

Fontes: IBGE, BB Investimentos Research
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CENÁRIO DOMÉSTICO

Comércio exterior | A balança comercial de agosto apresentou um superávit de cerca de US$ 6,2 bilhões. No 

acumulado do ano, o saldo é positivo em US$ 42,4 bilhões (cerca de 18% maior do que o mesmo período de 2019) 

 A balança comercial brasileira fechou o mês de

setembro com um superávit de US$ 6,2 bilhões. O

saldo, que é o maior valor já registrado para o mês

de setembro, é cerca de 62% maior que o

registrado no mesmo mês do ano passado. No

acumulado de janeiro a setembro, o saldo também

é positivo em US$ 42,4 bilhões (alta de 18% em

relação ao mesmo período de 2019).

 O resultado de setembro foi bastante influenciado

pela queda das importações resultante de uma

demanda interna encolhida no contexto de

pandemia. As exportações também registraram

queda, porém, em uma intensidade bem menor

dado o avanço das exportações de produtos

agropecuários e da indústria extrativa.

Fontes: Ministério da Economia, BB Investimentos Research
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PANORAMA EXTERNO

EUA | No último mês, houve criação de 661 mil  novos empregos, número abaixo da expectativa de 859 mil. Com isso, a 

taxa de desemprego nos EUA caiu de 8,4% em agosto para 7,9% em setembro

 Os números de divulgados no último relatório de

emprego nos EUA apontam a criação de 661 mil

novos empregos no mês de setembro. Apesar de

positivo, o número veio abaixo da expectativa de

859 mil. Com este resultado, a taxa de desemprego

no país teve um leve recuou passando de 8,4%, em

agosto, para 7,9%, em setembro.

 Apesar do resultado positivo em setembro, a taxa

de desemprego ainda é bem superior ao nível que

vigorava antes da pandemia, ou seja, uma grande

parcela dos trabalhadores que perderam o emprego

durante a crise ainda estão desempregados.

Fontes: BLS, Bloomberg, BB Investimentos Research
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