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Maior valor da corrente de comércio e do saldo comercial na série 

histórica de abril, desde 1997 
  

Em abril, a corrente de comércio (exportações mais importações) de US$ 42,6 bilhões e o saldo comercial de 

US$ 10,3 bilhões atingiram o maior valor das suas séries históricas, desde 1997. Esse aumento é explicado 

tanto pelo desempenho favorável das exportações, 50,5% na comparação entre os meses de abril de 2020 e 

2021, como das importações, crescimento de 41,1%.  

O superávit comercial de US$ 18,2 bilhões no acumulado do ano até abril alcançou o seu valor máximo da 

série histórica do primeiro quadrimestre do ano e a corrente de comércio de US$ 146 bilhões é a maior 

desde, 2013. Como mostra o Gráfico 1, a principal contribuição para o saldo positivo da balança comercial é 

explicada pela China, superávit de US$ 13,7 bilhões. No primeiro quadrimestre, a participação do país nas 

exportações do Brasil foi de 33,6% e nas importações de 21,8%, confirmando a posição de principal parceiro 

comercial do Brasil. 

Nessa edição do ICOMEX, além da análise dos índices dos fluxos comerciais, será apresentada uma análise 

de comparação entre a nova e a antiga metodologia das estatísticas da balança comercial para as séries de 

exportações e importações de bens de capital (Ver ICOMEX de Abril de 2021). Nas próximas edições serão 
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Gráfico 1: Saldos da Balança Comercial em US$ bilhões 
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analisadas outras séries com o intuito de esclarecer os impactos da nova metodologia nos estudos do setor 

externo. 

Resultados da Balança Comercial 

O aumento no valor exportado de 50,5% na comparação interanual do mês de abril é explicado tanto pelo 

crescimento no volume (23,3%) como dos preços (22,5%), como ilustrado no Gráfico 2. Nas importações, 

apesar da variação no volume importado (28,8%) superar o das exportações, o menor crescimento nos 

preços, explica o valor inferior do aumento em valor (41,1%). Na comparação dos primeiros quadrimestres do 

ano, o volume importado supera em 5,1 pontos percentuais o das exportações. No entanto, o crescimento de 

15,9% nos preços exportados, leva a que a variação no valor exportado (25%) supere o das importações 

(12,6%). Observa-se, portanto, que mesmo num cenário de desvalorização cambial e baixo crescimento, no 

agregado, o volume importado cresce mais que as exportações. 

 O aumento nos preços exportados se traduz numa melhora dos termos de troca (Gráfico 3). Na comparação 

da média móvel trimestral de abril de 2020 e 2021, um aumento de 17%. No entanto, em relação ao pico da 

série, outubro de 2011 (130,7), o resultado para abril de 2021 (122,3) ainda é inferior. Sob esse aspecto, 

estamos ainda longe dos impactos do super ciclo dos preços das commodities do início da segunda década 

dos anos 2000.  

Gráfico 2: Variação (%) nos índices de volume e preço das exportações e importações 

 
Elaboração FGV IBRE 

Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/ 

Gráfico 3: Termos de troca - média móvel trimestral 

 
Elaboração FGV IBRE 

Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/ 
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O bom desempenho exportador no mês de abril foi liderado pelo volume das não commodities, variação de 

37,3%, embora o resultado para as commodities também tenha sido positivo, 17,8%. Para as commodities 

seja na comparação mensal ou quadrimestral, a variação no aumento dos preços supera sempre o do 

volume e para as não commodities, o resultado é o inverso (Gráfico 4). Quais são esses produtos de não 

commodities. 

A análise por setores ajuda a identificar a fonte de crescimento das exportações (Gráfico 5). No mês de abril 

o volume exportado da agropecuária cresceu 30,7% e da indústria de transformação, 31,5%. A soja foi o 

carro chefe da agropecuária e explicou 87% das exportações do setor e registrou aumento em valor de 

43,1%, em volume, 17%, e preços 22,3%, na comparação entre abril 2020/2021. Na indústria de 

transformação, a pauta é mais diversificada. O principal produto exportado foi o óleo combustível, 

participação de 7,1% e aumento de 129% (valor), 43% (volume), e 59,8% (preços). Os dez principais 

produtos exportados (48% do total exportado pela indústria de transformação) todos com variação positiva 

em valor foram: óleos combustíveis de petróleo; farelos de soja; celulose; açúcares e melaços; carne bovina; 

carnes de aves; produtos semi-acabados de ferro ou aço; ouro não monetário; ferro-gusa; e, gorduras e 

óleos vegetais. Todos pertencem à indústria de transformação, mas são intensivos em recursos naturais, 

sendo identificados como commodities.  

Entre as manufaturas com maior grau de elaboração destacam-se as exportações de automóveis (11º 

principal produto exportado em abril), com variação em valor de 235%; partes e peças para veículos (115%), 

aviões (262%) e instalações de equipamentos de engenharia (65%). Todos os percentuais se referem à 

variação em valor entre abril de 2020 e 2021 e os 4 produtos representaram 7% da pauta exportadora da 

indústria. 

As exportações da indústria de transformação apresentam, portanto, um percentual elevado das commodities 

associadas às vantagens comparativas do país no campo dos recursos naturais.  

No caso da indústria extrativa, o minério de ferro foi responsável por 77% das exportações dessa indústria, 

com variação em valor de 106%, preços (92%) e volume (7,5%), e com outros produtos com redução ou 

baixo crescimento no volume, o volume da indústria recuou 1,9%, na comparação mensal. 

Noventa por cento das importações brasileiras são de produtos da indústria de transformação e serão 

analisados por categoria de uso. 

Gráfico 4: Variação (%) no volume e no preço das exportações de commodities e de não commodities 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 
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 O Gráfico 6 mostra as exportações da indústria de transformação por categoria de uso. O aumento de 

197,3% no volume de consumo duráveis é explicado por produtos do setor automotivo, que já foi 

mencionado, e o de bens de capital (81,7%) foi impactado pelas vendas de aviões. O Gráfico 7 mostra a 

variação no volume importado, onde se destacam as compras de bens duráveis. O Gráfico 8 mostra que o 

aumento das importações de máquinas para a indústria em 42,8% foi influenciado pelas operações de 

plataformas, algumas ainda provavelmente associado às mudanças das regras contábeis do REPETRO. No 

entanto, mesmo sem plataformas, a variação de 28,9% nas compras de máquinas pela indústria junto com o 

aumento de 31,2% de bens intermediários para indústria são fatores que sinalizam possível recuperação do 

setor.  

Na agropecuária, as compras de bens intermediários foram maiores no começo do ano e de máquinas 

elevadas em 2020. 

Gráfico 5: Variação (%) mensal e acumulada no volume das exportações e importações por tipo de indústria 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 

Gráfico 6: Variação (%) nos volumes exportados das categorias de uso da indústria de transformação 

 
Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 
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 As Tabelas 1 e 2 mostram a variação no volume exportado e importado por setores CNAE. No mês de abril, 

o aumento tanto da exportação como da importação, acima de 100%, da Fabricação de veículos ilustra o 

comércio intra-industrial que caracteriza esse setor e as trocas no âmbito da América do Sul, em especial 

com a Argentina. Chama atenção o aumento no setor de Confecção e vestuário, aumento das exportações 

em 115,3% e nas importações de 27,2%. Na comparação do quadrimestre, as exportações desse setor 

aumentaram 2,5% e as importações recuaram 16,4%. Esse é um setor onde a desvalorização cambial afeta 

a competitividade, pois não há um comércio intra-firma que torna as operações menos influenciadas pelas 

variações cambiais. 

Dos 23 setores listados, em 11 setores a variação nas importações superou a das exportações. As decisões 

de exportar e importar não são calcadas apenas em câmbio. Além disso, o conteúdo importado de insumos 

Gráfico 7: Variação (%) nos volumes importados  das categorias de uso da indústria de transformação 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 

Gráfico 8: Variação (%) no volume importado das máquinas/equipamentos  e de bens intermediários  utilizados na 
agropecuária e na indústria. 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 
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afeta também a rentabilidade das exportações. As tabelas visam mostrar que a diversidade dos resultados 

requer análises mais detalhadas de caráter setorial.   

 

 

Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 

Exportações Importações
10. Fabricação de produtos alimentícios 15,6 34,0
11. Fabricação de bebidas 31,2 45,9
12. Fabricação de produtos do fumo 10,2 133,8
13. Fabricação de produtos têxteis 31,3 18,7
14. Confecção de artigos do vestuário e acessórios 155,3 27,2
15. Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, arti 60,2 42,7
16. Fabricação de produtos de madeira 20,6 23,4
17. Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 11,7 23,0
18. Impressão e reprodução de gravações 755,6 -43,0
19. Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de b 5,3 68,3
20. Fabricação de produtos químicos 8,3 18,3
21. Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 41,4 68,5
22. Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 33,2 58,8
23. Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 47,5 20,2

4,8 50,1
25. Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipament 43,1 41,0
26. Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônic 77,8 35,5
27. Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 30,1 6,6
28. Fabricação de máquinas e equipamentos 67,2 31,6
29. Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 238,3 104,2
30. Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veícu 50,3 26,8
31. Fabricação de móveis 150,5 60,4
32. Fabricação de produtos diversos 32,3 47,3

24. Metalurgia

Tabela 1: Variação (%) no volume exportado e importado: abril 2020/2021
Setor CNAE (2 dígitos)

Exportações Importações
10. Fabricação de produtos alimentícios 9,4 23,7
11. Fabricação de bebidas 10,0 45,3
12. Fabricação de produtos do fumo 17,7 49,1
13. Fabricação de produtos têxteis -14,5 29,9
14. Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2,5 -16,4
15. Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, arti 5,8 -24,4
16. Fabricação de produtos de madeira 15,1 17,6
17. Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 0,0 13,9
18. Impressão e reprodução de gravações 629,2 -1,7
19. Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de b -46,6 38,6
20. Fabricação de produtos químicos -0,9 33,0
21. Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 15,1 63,2
22. Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 12,6 34,1
23. Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 33,9 23,7

-8,3 32,9
25. Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipament 9,0 18,6
26. Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônic 19,7 18,9
27. Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 5,7 -1,3
28. Fabricação de máquinas e equipamentos 28,5 -0,1
29. Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 67,1 27,2
30. Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veícu -3,0 -51,4
31. Fabricação de móveis 53,6 41,1
32. Fabricação de produtos diversos -14,3 20,3

24. Metalurgia

Setor CNAE (2 dígitos)
Tabela 2: Variação (%) no volume exportado e importado: (jan-abr/20)-(jan-abr/21)
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Considerações Finais 

É esperado um aumento no saldo da balança comercial para 2021 em relação a 2020. As estimativas podem 

variar entre US$ 80 bilhões a US$ 70 bilhões. Os resultados mostram que o dinamismo das exportações é 

fortemente influenciado pelas commodities sejam primárias ou da indústria de transformação. 

Comparação dos resultados dos volumes de bens de capital: a nova e a antiga 

metodologia. 

No ICOMEX de abril explicamos as principais diferenças da nova e antiga metodologia. De forma resumida 

são: 

i) O primeiro se refere ao REPETRO (Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de 

Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás 

Natural), que foi alterado em 2017 e passou a ser denominado REPETRO-Sped. Pelo novo 

regime, foi instituído que todas as operações registradas como exportações para fins contábeis 

no regime REPETRO deveriam ser internalizadas até 31/12/2020 e, logo, passaram a integrar os 

fluxos de importações. Observa-se que as operações anteriores não constituíam “exportações de 

fato”, pois não saiam do território brasileiro, mas assim eram contabilizadas para fins do benefício 

fiscal. por conta dessas mudanças. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, “no período de 

2018 a 2020, houve um desproporcional acúmulo de volumes importados relacionados a bens 

destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás 

natural” sendo que a maior parte era de bens nacionais. O objetivo foi corrigir essas distorções  

ii) O segundo ponto se refere ao RECOF (Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob 

Controle Aduaneiro Informatizado). “É um regime que permite que a empresa beneficiária 

importe, com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a 

operações de industrialização de produtos, partes ou peças destinadas à exportação ou ao 

mercado interno”. Para fins das estatísticas havia distinções entre registros administrativos e 

contábeis do comércio exterior. Foi corrigida essa discrepância e todas as operações 

administrativas passam a ser registradas como importações 

iii) O terceiro ponto é a inclusão das importações de energia elétrica de Itaipu na balança comercial, 

o que já era norma adotada pelo IBGE e pelo Banco Central.  

O Gráfico 9 mostra o volume exportado pela nova metodologia e o Gráfico 10, pela antiga metodologia. Pelo 

Gráfico 10 fica clara a influência do regime REPETRO nas séries de exportações de bens de capital, onde 

plataformas que não saíam do país eram contabilizadas como exportações para usufruírem do benefício 

fiscal até 2017.  
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Nas importações, os impactos se dão a partir de 2017 com a mudança do regime (Gráficos 11 e 12). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Índice do volume exportado de bens de capital: nova metodologia 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 

Gráfico 10: Índice do volume exportado de bens de capital: antiga metodologia 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 
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A comparação entre a nova e a antiga metodologia é ilustrada nos Gráficos 13 e 14. A “superestimação dos 

volumes exportados” pela antiga metodologia fica evidenciada de forma clara. No caso das importações, as 

diferenças são menos acentuadas. O principal problema fica nos anos de 2019 e 2020. Pela antiga 

metodologia, o volume importado aumentava e pela nova, cai. 

 

 

 

Gráfico 11: Índice do volume importado de bens de capital: nova metodologia 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 

Gráfico 12: Índice do volume importado de bens de capital: antiga metodologia 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 
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Essa é uma análise preliminar de um dos índices do ICOMEX. Todas as séries foram revistas. O objetivo nas 

próximas edições é apresentarmos novas comparações e ressaltarmos impactos para os estudos da balança 

comercial. 

 

 

 

Gráfico 13: Comparação dos índices de volume exportado  pela nova e antiga metodologia 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 

Gráfico 14: Comparação dos índices de volume importado pela nova e antiga metodologia 

 
Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br/. Elaboração FGV IBRE 
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ANEXO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Total 2,8 7,2 -5,4 9,9 23,3 -3,5 1,2 10,1

Bens de capital -16,1 28,3 27,5 27,5 81,7 -4,1 16,5 40,8

Bens duráveis -5,6 35,4 10,7 8,8 197,3 22,9 12,0 39,9

Bens não-duráveis 19,4 12,6 6,7 18,2 21,5 17,5 9,6 15,7

Bens semiduráveis -5,9 10,7 -16,7 8,0 134,4 -3,0 -7,8 20,4

Bens intermediários 2,0 4,5 -9,8 7,6 19,1 -7,5 -1,3 6,8

Importações

Total -4,6 12,3 10,8 23,4 28,8 5,4 7,9 20,7

Bens de capital -16,6 -12,1 -23,4 11,6 42,8 14,0 -21,3 4,9

Bens duráveis -20,5 20,0 -0,5 42,4 93,8 -11,0 6,5 37,3

Bens não-duráveis 8,8 15,5 27,1 27,6 16,7 15,6 15,1 24,1

Bens semiduráveis -16,8 -9,6 -20,2 6,8 6,6 -13,1 -12,9 -3,6

Bens intermediários -2,4 18,4 18,9 25,2 27,5 3,2 15,8 23,8

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Total -0,2 15,9 13,0 21,4 22,5 -0,9 13,8 18,9

Bens de capital -8,7 -4,5 -7,2 -2,3 -5,1 -9,3 -4,4 -4,9

Bens duráveis -4,2 1,7 -3,7 2,0 5,1 -8,5 0,6 1,0

Bens não-duráveis -4,7 2,0 1,8 3,5 6,5 -6,8 0,5 3,9

Bens semiduráveis -13,0 -9,8 -10,3 -12,5 -6,0 -13,8 -11,0 -9,6

Bens intermediários 1,3 20,8 17,9 27,3 27,6 0,9 18,5 24,2

Importações

Total -4,9 0,4 -5,3 1,5 9,5 -7,8 -2,6 1,8

Bens de capital 0,5 -5,4 -12,7 -7,2 1,7 0,7 -7,8 -6,2

Bens duráveis -7,1 -3,3 -5,9 -4,1 4,5 -12,0 -5,9 -1,9

Bens não-duráveis -10,5 -5,8 -17,4 1,4 5,8 -12,5 -9,3 -4,1

Bens semiduráveis 1,4 4,1 6,3 4,8 6,4 -3,2 3,3 5,8

Bens intermediários -5,2 3,1 -0,7 3,9 11,4 -8,5 0,4 4,8

Termos de Troca 4,9 15,5 19,3 19,6 11,8 7,5 16,8 16,9

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

Trimestre x mesmo trimestre do ano 
anteriorÍndices de Quantum* Acumulado em 

12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior

Índices de Preços * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior
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fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Commodities 7,4 4,0 -10,0 8,2 17,8 -4,0 -1,8 6,8

Não commodities -5,5 12,4 1,8 10,9 37,3 0,0 5,3 15,5

Importações

Commodities -21,1 -8,3 -14,9 -14,9 24,0 -23,6 -18,0 -2,7

Não commodities -2,8 14,1 13,0 26,8 30,0 9,2 10,0 23,0

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Commodities 1,5 23,4 20,6 31,7 30,1 -0,8 21,2 27,4

Não commodities -2,7 3,7 2,4 4,4 6,1 -3,6 2,9 4,3

Importações

Commodities -20,1 -0,9 -14,0 8,3 22,1 -26,4 -7,3 4,2

Não commodities -3,8 0,5 -4,3 1,1 7,8 -6,6 -1,9 1,5

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Agropecuária

Geral 6,1 9,6 -29,0 15,8 30,7 -28,3 -3,7 13,7

Indústria extrativa

Geral 4,3 1,3 -12,6 10,1 -1,9 -1,9 2,5 -1,4

Indústria de transformação

Geral 0,6 8,5 3,3 5,8 31,5 3,6 1,7 12,8

Bens de Capital -16,1 28,3 27,5 27,5 81,7 -4,1 16,5 40,8

Bens de consumo duráveis -5,6 35,4 10,7 8,8 197,3 22,9 12,0 39,9

Bens de consumo não-duráveis 19,5 12,3 6,7 18,3 20,4 17,8 9,5 15,3

Bens de consumo semiduráveis -5,9 10,7 -16,7 8,0 134,4 -3,0 -7,8 20,4

Bens intermediários -2,6 3,3 -1,4 -1,2 25,5 -0,5 -3,3 7,0

Commodities 11,7 4,3 0,8 2,3 26,1 10,8 -2,3 9,4

Não commodities -6,6 12,6 5,0 9,0 39,9 -0,6 4,9 16,6

Importações

Agropecuária

Geral 0,1 -0,4 9,4 5,1 -15,8 -2,7 5,2 -1,0

Indústria extrativa

Geral -7,4 21,8 29,9 14,1 30,9 -18,8 18,7 24,6

Indústria de transformação

Geral -4,9 11,0 8,0 24,3 30,3 7,5 6,2 20,4

Bens de capital -16,6 -12,1 -23,4 11,5 42,8 14,0 -21,3 4,9

Bens de consumo duráveis -20,5 20,0 -0,5 42,4 93,8 -11,0 6,5 37,3

Bens de consumo não-duráveis 9,4 17,0 30,1 29,4 17,1 17,0 17,0 25,8

Bens de consumo semiduráveis -16,8 -9,6 -20,2 6,8 6,6 -13,1 -12,9 -3,6

Bens intermediários -2,4 17,6 16,0 26,9 29,5 5,3 14,3 24,1

Commodities -20,2 -10,9 -19,3 -16,9 19,4 -22,6 -19,3 -6,6

Não commodities -3,5 12,6 9,9 27,4 31,7 10,8 7,9 22,6

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

Índices de Quantum * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior

Índices de Quantum * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior

Índices de Preços * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior
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Comércio Exterior - FGV 
Indicador mensal da Balança Comercial de abril de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Agropecuária

Geral 3,4 13,7 11,7 17,4 9,7 -0,2 15,1 12,8

Indústria extrativa

Geral 8,4 48,3 39,0 69,0 77,2 25,8 39,8 60,4

Indústria de transformação

Geral -4,2 5,7 3,6 7,4 10,8 -4,9 4,0 7,3

Bens de capital -8,7 -4,5 -7,2 -2,2 -5,1 -9,4 -4,3 -4,9

Bens de consumo duráveis -4,2 1,7 -3,7 2,0 5,1 -8,5 0,6 1,0

Bens de consumo não-duráveis -4,9 1,8 1,5 3,1 6,4 -7,1 0,3 3,7

Bens de consumo semiduráveis -13,0 -9,8 -10,3 -12,5 -6,0 -13,8 -11,0 -9,6

Bens intermediários -3,3 9,5 7,4 11,4 15,6 -3,8 7,5 11,5

Commodities -5,6 9,4 7,4 12,9 15,4 -6,9 7,3 11,9

Não commodities -3,5 2,4 1,2 3,2 4,4 -4,5 1,7 2,9

Importações

Agropecuária

Geral 0,1 10,9 5,0 10,3 18,7 0,3 8,4 11,2

Indústria extrativa

Geral -21,8 -4,5 -12,5 6,4 -2,0 -25,4 -5,4 -2,8

Indústria de transformação

Geral -3,7 0,6 -4,9 0,7 10,3 -6,7 -2,6 1,9

Bens de capital 0,5 -5,5 -12,7 -7,1 1,6 0,8 -7,8 -6,2

Bens de consumo duráveis -7,1 -3,3 -5,9 -4,1 4,5 -12,0 -5,9 -1,9

Bens de consumo não-duráveis -9,9 -5,6 -17,6 2,4 5,9 -12,2 -9,1 -3,9

Bens de consumo semiduráveis 1,4 4,1 6,3 4,8 6,4 -3,2 3,3 5,8

Bens intermediários -3,7 3,3 0,0 2,7 12,3 -6,9 0,3 5,0

Commodities -19,9 2,0 -11,3 11,4 40,4 -26,5 -7,4 10,7

Não commodities -2,8 0,4 -4,3 0,1 8,0 -5,8 -2,1 1,2

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Bens de Capital na FBCF -16,0 28,3 27,5 27,5 81,8 -4,1 16,5 40,8

Bens Intermediários na indústria 2,0 4,6 -9,8 7,7 19,0 -7,5 -1,2 6,8

Bens Intermediários na agropecuária -0,1 -23,6 -35,7 -21,3 2,8 -21,8 -31,4 -18,0

Bens de Capital na agropecuária -1,6 22,6 36,4 23,4 77,8 -10,7 7,8 43,9

Importações

Bens de Capital na FBCF -16,6 -12,1 -23,4 11,5 42,8 14,0 -21,3 4,9

Bens Intermediários na indústria -3,6 18,2 16,1 26,3 31,2 2,6 14,6 24,4

Bens Intermediários na agropecuária 13,6 19,2 70,7 7,8 -20,3 11,3 34,6 13,7

Bens de Capital na agropecuária -20,0 -2,9 6,2 102,7 -5,3 -17,7 -2,3 35,6

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

Índices de Quantum * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior

Índices de Preços * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior
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Comércio Exterior - FGV 
Indicador mensal da Balança Comercial de abril de 2021 
 

 
 
 
 

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Bens de Capital na FBCF -8,7 -4,5 -7,2 -2,2 -5,1 -9,4 -4,3 -4,9

Bens Intermediários na indústria 1,4 20,8 17,9 27,5 27,8 0,9 18,5 24,3

Bens Intermediários na agropecuária -2,3 13,2 39,1 6,2 -2,0 -2,4 19,5 12,1

Bens de Capital na agropecuária -10,0 -6,7 -5,3 -9,2 -7,5 -9,0 -6,5 -7,3

Importações

Bens de Capital na FBCF 0,5 -5,5 -12,7 -7,1 1,7 0,8 -7,8 -6,2

Bens Intermediários na indústria -4,5 3,2 -0,6 3,9 11,1 -8,2 0,6 4,8

Bens Intermediários na agropecuária -11,7 4,0 -0,8 7,6 15,5 -12,3 0,3 7,3

Bens de Capital na agropecuária 4,4 5,6 -7,1 -2,6 29,7 8,9 -1,9 6,3

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Petróleo e derivados 7,7 -8,7 -27,5 -13,8 7,2 -9,9 -14,5 -11,0

Importações

Petróleo e derivados -19,7 7,5 -16,1 12,4 38,1 -29,1 -1,9 10,5

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Petróleo e derivados -21,0 15,4 2,1 36,3 55,5 -32,9 5,5 28,0

Importações

Petróleo e derivados -23,2 -1,6 -14,5 13,3 22,6 -27,8 -8,1 5,6

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Total 3,5 7,2 -5,4 9,9 23,3 -3,5 1,2 10,1

Bens de capital -6,4 28,3 27,5 27,5 81,6 -4,0 16,5 40,8

Importações

Total -3,8 15,6 10,8 25,9 27,2 2,3 12,4 21,1

Bens de capital -12,8 2,5 -23,6 25,8 28,9 -5,3 -3,5 5,7

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Não commodities -3,8 12,4 1,8 10,9 37,3 0,0 5,3 15,5

Importações

Não commodities -1,9 17,8 13,1 29,6 28,1 5,8 15,0 23,5

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

Índices de Preço * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior

Índices de Quantum * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior

Índices de Preços * Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior

Índices de Quantum * 
Exclusive Plataformas

Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior Trimestre x mesmo trimestre do ano 
anterior

Índices de Quantum * 
Exclusive Plataformas

Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior
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fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Indústria de transformação

Geral 1,8 8,5 3,3 5,8 31,5 3,6 1,7 12,8

Bens de Capital -6,4 28,3 27,5 27,5 81,7 -4,0 16,5 40,8

Não commodities -4,7 12,6 5,0 9,0 39,9 -0,6 4,9 16,6

Importações

Indústria de transformação

Geral -4,0 14,7 8,0 27,0 28,5 4,0 11,0 20,8

Bens de Capital -12,8 2,5 -23,6 25,7 28,9 -5,3 -3,5 5,7

Não commodities -2,4 16,7 9,9 30,4 29,7 7,1 13,3 23,0

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

fev/21 mar/21 abr/21 2020.IV 2021.I 2021.II**

Exportações

Bens de Capital na FBCF -6,4 28,3 27,5 27,5 81,8 -4,0 16,5 40,8

Importações

Bens de Capital na FBCF -12,9 2,5 -23,6 25,7 28,9 -5,3 -3,5 5,7

*Dados sem ajuste sazonal.**Prévia do Trimestre. Fonte e Elaboração: FGV IBRE.

Índices de Quantum * 
Exclusive Plataformas

Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior

Índices de Quantum * 
Exclusive Plataformas

Acumulado em 
12 meses

Acumulado no 
ano até 
abr/21

Mês x mesmo mês do ano anterior
Trimestre x mesmo trimestre do ano 

anterior
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Comércio Exterior - FGV 
Indicador mensal da Balança Comercial de abril de 2021 
 

Metodologia 
 

O índice de Fischer é utilizado para o cálculo dos índices de preços. No caso do volume, foi utilizada a forma 

implícita: o índice de volume é obtido pela divisão da variação do valor do fluxo comercial deflacionado pelo 

índice de preços. Os índices foram obtidos considerando o controle dos “outliers”. 
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