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Ano XXV, Nº 8, agosto de 2021 

NOTA AO LEITOR 

 Os Índices de Preço e Quantum são elaborados a partir de dados básicos da Secretaria de 
Comércio Exterior − Secex/ME, com valores dos produtos em dólares FOB correntes. 
Enquanto os índices de preço são calculados segundo Fisher, o quantum é obtido 
implicitamente, pela deflação da variação do valor e do preço calculados no período. Como a 
variação anual dos preços medida pela comparação das médias anuais dos índices mensais 
difere daquela indicada pelo índice anual, faz necessário realizar um ajuste nos índices 
mensais para evitar essa duplicidade de resultados. Esse ajuste impõe que os índices 
mensais divulgados regularmente tenham que ser corrigidos no início de um novo ano, 
após o cálculo do índice anual, devendo ser divulgada então a série mensal revista do ano 
anterior. A metodologia detalhada pode ser encontrada nos Textos para Discussão da 
Funcex números 121, 133 e 134. 

 Os Índices de Termos de Troca, Preço e Quantum e Razão do Quantum são elaborados a 
partir dos índices de preço e de quantum, ajustando-se a base para média de 2006 = 100. 

EM FOCO 

 O crescimento do valor exportado em julho deveu-se apenas ao aumento de preços de 43,8% 
em relação ao mesmo mês do ano passado. O quantum teve queda de 8,4% na mesma 
comparação (Tabela 1). 

 No acumulado do ano, o papel dos preços também é dominante, com alta de 27,2%. O 
quantum cresceu 4,6%. 

 A queda do quantum em julho deveu-se principalmente aos produtos básicos, que registraram 
recuo de 16,6%. Os manufaturados, ao contrário, cresceram 9,7%. 

 No acumulado janeiro-julho os básicos tiveram redução de 0,3%, enquanto os manufaturados 
cresceram 15,9% e os semimanufaturados, 2,8%. 

 O aumento das importações em julho deveu-se principalmente à alta de 35,3% do quantum, na 
comparação com julho de 2020. Os preços também tiveram alta, de 13,4% (Tabela 2). 

 No acumulado do ano o quantum importado cresceu 23,0%, com especial destaque para o 
desempenho dos bens de consumo duráveis (52,0%) e dos bens intermediários (29,8%). 

 Os preços tiveram aumento de 5,9% no período janeiro-julho, especialmente em função da 
alta dos combustíveis (16,7%) e dos bens intermediários (8,5%). 

 Os termos de troca tiveram ligeira recuo na passagem de junho para julho (-1,0%), mas ainda 
acumulam forte alta em relação a julho do ano passado, de 26,9% (Tabela 3). 

 A razão de quantum teve queda de 30,3% em relação a julho de 2020 e acumula no ano 
redução de 15,4%. 

Informações disponíveis até 20/08/2021. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Tabela 1. Índices de preço e quantum das exportações brasileiras  
Total, classes de produtos e grandes categorias econômicas e divisões da CNAE 2.0 

Base: média 2018= 100

Índices de preço Índices de quantum

jul/21 Variação (Em %) jul/21 Variação (Em %)

Mês Ano 12 meses No mês No ano 12 meses

Total das exportações

Total brasileiro 122,0 43,8 27,2 13,8 108,1 (8,4) 4,6 2,0

Classe de produtos

Básicos 138,5 58,8 38,8 21,3 112,3 (16,6) (0,3) (2,0)

Semimanufaturdos 112,7 37,8 22,9 13,6 115,5 (5,4) 2,8 7,2

Manufaturados 99,3 20,1 8,2 0,4 103,3 9,7 15,9 7,1

Grandes categorias econômicas

Bens de capital 93,7 8,9 0,8 (2,9) 78,1 15,7 38,8 11,2

Bens intermediários 131,7 45,3 30,1 18,4 110,3 (6,3) 4,7 2,5

Bens de consumo duráveis 97,0 3,3 2,1 (1,0) 68,3 (3,4) 60,6 30,9

Bens de consumo não duráveis 107,7 21,8 6,1 (0,9) 127,3 4,3 6,5 5,6

Combustíveis 102,8 82,6 45,9 10,0 102,3 (35,2) (11,4) (10,1)
Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME. Notas: Vide o Apêndice Metolológico. 
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Tabela 2. Índices de preço e quantum das importações brasileiras 
Total, grandes categorias econômicas e divisões da CNAE 2.0 

Base: média 2018= 100

Índices de preço Índices de quantum

jul/21 Variação (Em %) jul/21 Variação (Em %)

Mês Ano 12 meses No mês No ano 12 meses

Total das importações

Total brasileiro 102,0 13,4 5,9 0,2 115,1 35,3 23,0 10,3

Grandes categorias econômicas

Bens de capital 94,5 0,1 (4,2) (3,9) 105,5 29,8 1,6 (0,7)

Bens intermediários 107,1 16,5 8,5 3,1 119,7 35,6 29,8 15,4

Bens de consumo duráveis 102,0 9,8 1,0 (3,9) 74,6 56,5 52,0 13,6

Bens de consumo não duráveis 94,2 (2,7) (4,6) (7,1) 103,2 10,7 9,8 5,5

Combustíveis 96,4 34,6 16,7 (3,6) 114,4 59,8 18,2 (1,9)
Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/MDIC. Notas: Vide o Apêndice Metolológico. 
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Tabela 3. Índices de termo de troca e razão de quantum 
Total e divisões da CNAE 2.0 

Base: média 2018= 100

Índices de termos de troca Índices de razão de quantum

jul/21* Variação (Em %) jul/21* Variação (Em %)
No mês No ano 12 meses No mês No ano 12 meses

Total brasileiro

Total brasileiro 119,6 26,9 26,9 13,4 93,2 (30,3) (15,4) (8,8)
Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/MDIC. Notas: Vide o Apêndice Metolológico. 
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NOTAS 

 Os meses assinalados com asterisco (*) apresentam informações ainda preliminares.  

 Os valores assinalados entre parênteses indicam variações negativas.  

 O (–) indica que não houve declaração de valor nesse período.  

 O (**) indica variações acima de 1.000%. 
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