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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Instituto para Gestão de Oferta (ISM) informou que a atividade industrial nos Estados 
Unidos (EUA) acelerou em fevereiro para o melhor nível em três anos, refletindo o forte 
aumento nas encomendas. Por outro lado, na China, duas pesquisas, em fevereiro, 
apontaram um enfraquecimento do setor industrial pelo terceiro mês seguido.  
 
Segundo o ISM, o setor industrial dos EUA subiu 2,1 pontos para 60,8 em fevereiro, o mais 
alto desde fevereiro de 2018. Números acima de 50 indicam expansão da atividade. 
“Enquanto partes do setor de serviços estão fechadas, os americanos gastam com bens 
duráveis”, disse Timothy Fiore, do ISM. Na China, o índice de atividade industrial privado, 
apurado pelo grupo de mídia chinês Caixin, desacelerou para 50,9 em fevereiro. O índice 
oficial também desacelerou para 50,6 em fevereiro. 
 
O índice da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), das Nações Unidas 
aponta que os preços mundiais dos alimentos subiram pelo nono mês consecutivo em 
fevereiro deste ano, atingindo seu nível mais alto desde julho de 2014. A alta no mês 
passado foi puxada por saltos no preço do açúcar e de óleos vegetais. 
 
O índice da FAO, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, 
laticínios, carnes e açúcar, teve média de 116 pontos no mês passado, contra 113,2 do 
dado revisado de janeiro. O valor anterior de janeiro era 113,3. 
 
As colheitas mundiais de cereais continuam a caminho de um recorde anual em 2020, e as 
primeiras indicações apontam para um novo aumento na produção este ano, de acordo 
com comunicado da FAO. 
 
Os valores do açúcar subiram 6,4% na comparação mensal, devido às quedas de produção 
nos principais países produtores e à forte demanda da Ásia. O índice do óleo vegetal subiu 
6,2%, para o nível mais alto desde abril de 2012, com os preços do óleo de palma subindo 
pelo nono mês, impulsionados por preocupações com os baixos estoques nos principais 
países exportadores. 
 
A FAO elevou sua previsão para a safra de cereais de 2020, para 2,761 bilhões de 
toneladas, de uma estimativa de 2,744 bilhões feita em fevereiro, apontando para um 
aumento de 1,9% ano a ano. Essa revisão refletiu um aumento de 7,5 milhões de 
toneladas na estimativa da produção mundial de trigo, impulsionada por dados oficiais 
divulgados por Austrália, União Europeia, Cazaquistão e Rússia. 
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Apesar de a economia dos EUA quase ter entrado em recessão no ano passado e da 
pandemia de covid-19 praticamente ter paralisado o setor de viagens, Jeff Hurst, 
executivo-chefe da VRBO, empresa de aluguel de imóveis para temporada vê um “boom” 
no horizonte. 
 
Esse tipo de otimismo vem crescendo entre executivos, analistas e consumidores, para 
quem a comparativa paralisação do ano passado está dando lugar a uma reemergência 
cautelosa e aos primeiros sinais de recuperação econômica. 
 
Dados da AirDNA, de análise de aluguéis de curto prazo, mostram que as reservas para o 
fim de março, período de férias de primavera das universidades, estão só 2% abaixo do 
nível anterior à pandemia. O número de vagas anunciadas no site de empregos Indeed 
está 4% acima da base de referência anterior à pandemia. Dados de tráfego de pessoas no 
comércio varejista, viagens aéreas e ocupação de restaurantes aumentaram. 
 
As previsões dos economistas vêm melhorando no geral. Firmas como a consultoria 
Oxford Economics apostam num crescimento de 7% neste ano (uma taxa de um país em 
desenvolvimento). O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, a medida mais ampla da 
produção econômica, pode superar o nível anterior à pandemia no terceiro trimestre, e se 
aproximar da recuperação em “V” que parecia uma possibilidade pouco realista há apenas 
algumas semanas. Isso ainda significa mais de um ano de perda de crescimento, mas 
mesmo assim representa uma recuperação duas vezes mais rápida do que a da recessão 
de 2007-09. 
 
Mas os empregos não acompanham esse movimento com a mesma rapidez. A economia 
americana ainda tem 10 milhões de vagas a menos do que tinha em fevereiro de 2020, e 
isso continua a ser um problema urgente para as autoridades, juntamente com a da 
reabertura total de escolas e serviços públicos. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), o Brasil fechou 75,2 mil lojas em 2020. O número é o saldo entre abertura 
e fechamento de estabelecimentos com vínculos empregatícios do comércio varejista 
brasileiro. 
 
O número de empregos formais também foi reduzido. A perda foi de 25,7 mil vagas com 
carteira assinada, também a maior desde 2016. Naquele ano, foram eliminados 176,1 mil 
postos de trabalho. O freio de atividade econômica imposto pela pandemia do 
coronavírus é a causa para o déficit no ano passado. Pelo termômetro da CNC, o número 
foi o pior desde 2016, quando o saldo negativo foi de 105,3 mil lojas no ano. 
 
A CNC prevê três cenários para 2021, um básico, um otimista e outro pessimista. No 
primeiro, as vendas avançariam 5,9%, em comparação com 2020, e o setor seria capaz de 
reabrir 16,7 mil novos pontos de venda este ano. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/confederacao-nacional-do-comercio/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/confederacao-nacional-do-comercio/
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No otimista, em que o isolamento social retornaria aos níveis pré-pandemia, o volume de 
vendas cresceria 8,7% e 29,8 mil estabelecimentos com vínculos empregatícios seriam 
abertos ao longo do ano. No pessimista, o saldo entre abertura e fechamento de lojas 
seria positivo em apenas 9,1 mil unidades. 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 1,8 ponto em fevereiro, para 91,1 pontos, 
segundo mostrou nesta segunda-feira (1) a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em médias 
móveis trimestrais, o índice manteve a tendência de queda pelo terceiro mês consecutivo, 
ao cair 1,5 ponto em fevereiro. 
 
O ICE consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens 
Empresariais produzidas pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV: Indústria, 
Serviços, Comércio e Construção. A confiança de todos os setores recuou em fevereiro, 
com exceção do comércio, que ficou praticamente estável no mês, após perdas de 8,8 
pontos entre outubro e janeiro. 
 
Segundo a FGV, o recuo do índice geral em fevereiro foi motivado pela piora tanto do 
quadro atual quanto do cenário econômico para os próximos meses. O Índice de Situação 
Atual Empresarial (ISA-E) cedeu pela terceira vez seguida, agora em 1,9 ponto, para 93,4 
pontos; o Índice de Expectativas (IE-E) caiu 0,9 ponto, para 91,8 pontos. 
 
Os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado dia 3 pelo IBGE, mostram 
que o PIB do país avançou 3,2% no quarto trimestre de 2020, mas encerrou o ano com 
queda de 4,1%. É o maior recuo anual da série iniciada em 1996. Essa queda interrompeu 
o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 
4,6%. O PIB per capita alcançou R$ 35.172 no ano passado, recuo recorde de 4,8%. Em 
valores correntes, o PIB chegou a R$ 7,4 trilhões. 
 
Entre os grandes setores houve alta somente na Agropecuária (2%), enquanto que a 
Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) tiveram queda, somados, esses dois setores 
representam 95% da economia nacional. 
 
Pelo lado da demanda, todos os componentes recuaram em 2020, na comparação com o 
ano anterior. O consumo das famílias teve o menor resultado da série histórica (-5,5%). 
Isso pode ser explicado, principalmente, pela piora no mercado de trabalho e a 
necessidade de distanciamento social. Os investimentos surpreenderam com uma leve 
retração de 0,8%. 
 
O encolhimento do PIB em 2020 interrompeu uma sequência de 3 anos de crescimento 
tímido da economia e ocorreu antes do país ter conseguido se recuperar das perdas da 
recessão anterior, dos anos 2015-2016. Embora tenha registrado dois trimestres seguidos 
de alta, o país encerrou 2020 com a economia 1,2% abaixo do patamar que se encontrava 
no 4º trimestre de 2019. 
 
“A queda do PIB é efeito da pandemia de covid-19, quando diversas atividades 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2021/03/03/agropecuaria-foi-o-unico-setor-que-cresceu-no-pib-de-2020-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-recua-36-em-2016-e-tem-pior-recessao-da-historia.ghtml
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econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas para controle da disseminação do 
vírus. Mesmo quando começou a flexibilização do distanciamento social, muitas pessoas 
permaneceram receosas de consumir, principalmente os serviços que podem provocar 
aglomeração”, analisou a coordenadora de Contas Nacionais, Rebeca Palis. 
 
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada dia 5 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), aponta que a produção industrial nacional teve crescimento pelo nono 
mês seguido e avançou 0,4% em janeiro de 2021 frente ao mês anterior. O 
comportamento positivo em janeiro, no entanto, foi menos acentuado do que vinha 
sendo registrado nos meses anteriores e também menos disseminado entre as atividades.  
 
Duas das quatro das grandes categorias econômicas e 11 dos 26 ramos pesquisados 
mostraram crescimento na produção. Entre as atividades, a influência positiva mais 
relevante foi assinalada pela atividade de produtos alimentícios, que avançou 3,1%, 
eliminando, assim, parte da redução de 11,0% acumulada nos três últimos meses de 2020. 
 
Já entre as grandes categorias econômicas, os bens de capital assinalaram a taxa positiva 
mais acentuada em janeiro de 2021 (4,5%), registrando o nono mês seguido de expansão 
na produção e acumulando nesse período avanço de 148,4%. E o setor produtor de bens 
de consumo semi e não duráveis (2,0%) também registrou crescimento acima da média da 
indústria (0,4%), eliminando, assim, o resultado negativo assinalado em dezembro de 
2020 (-0,4%). 
 
O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) caiu 9,2 pontos entre janeiro e fevereiro, 
para 128,2 pontos, informou ontem a FGV. A queda, a terceira consecutiva, foi a mais 
intensa desde setembro (-14,5 pontos) e levou o indicador ao menor patamar desde 
fevereiro de 2020 (115,1 pontos), afirmou a economista da FGV Anna Carolina Gouvêa.  
 
Mas ela fez um alerta: mesmo com recuo, o indicador ainda opera em patamar elevado. 
“A média histórica do índice antes da pandemia era de 115 pontos; e a média entre março 
de 2020 e fevereiro de 2021 está em 159 pontos”, ressaltou. “A aplicação do imunizante, 
de forma mais rápida e abrangente em todo o país, é o primeiro passo para a incerteza 
com a economia do Brasil cair de forma mais forte e ensaiar retorno a níveis pré-
pandemia”, resumiu a especialista. 
 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), da FGV, recuou 0,6 ponto em fevereiro, 
para 82,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp cedeu em 0,5 ponto, para 84,0 
pontos. Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) subiu 0,5 ponto, para 99,3 
pontos. O ICD é um indicador com sinal semelhante ao da taxa de desemprego, ou seja, 
quanto maior o número, pior o resultado. 
 
Dos sete componentes do IAEmp, cinco registraram queda em fevereiro, com destaque 
para o indicador de expectativa, para os próximos seis meses, do setor de Serviços, que 
recuou 5,6 pontos no mês. 
 
 



 

5 

Semanal (01-07/03/2021) 
 

1.3 Cenário Baiano 

 
O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), apresentou, em janeiro, um quadro de menor confiança 
comparativamente ao observado no mês anterior. 
 
Com este recuo, o primeiro após sete altas mensais consecutivas, o pessimismo aumentou 
e a confiança empresarial interrompeu a trajetória de recuperação iniciada em junho 
passado. Dessa forma, a confiança do empresariado local se manteve na zona de 
Pessimismo Moderado. 
 
O recuo no nível de confiança de dezembro a janeiro evidenciou o retrocesso nos 
indicadores de três das quatro atividades: Indústria, Serviços e Comércio. Apenas a 
Agropecuária não apontou queda de um mês ao outro. No comparativo com o mesmo 
mês do ano passado, por outro lado, todas apresentaram recuo. 
 
Do conjunto de itens avaliados, crédito, abertura de unidades e PIB estadual 
apresentaram os indicadores de confiança em pior situação no mês. Em contrapartida, PIB 
nacional, exportação e vendas foram as variáveis com as melhores expectativas do 
empresariado baiano. 
 
De acordo com levantamento realizado pela CNC, o saldo entre aberturas e fechamentos 
de loja com vínculos empregatícios no comércio varejista baiano ficou negativo em 4,14 
mil unidades em 2020 – maior retração na quantidade de estabelecimentos com estas 
características desde 2016 (-3,09 mil). 

O dado segue em linha com a retração de 4,3% nas vendas do varejo em 2020, conforme 
apurado pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE – realizada em âmbito nacional 
– e analisada pela SEI. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado da Bahia (Fecomércio-BA), o faturamento atingiu 102 bilhões de reais, o pior 
resultado em uma década. 

Ainda sobre o levantamento da CNC, todo o cenário do varejo brasileiro também ficou 
negativo em 75,2 mil unidades no ano passado – igualmente com a maior retração na 
quantidade de estabelecimentos desde 2016 (-105,3 mil). 

 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 
 O Produto Interno Bruto no ano de 2020 totalizou R$ 7.447,9 bilhões, sendo R$ 

6.440,8 bilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 1.007,1 
bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. Considerando o Valor 
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Adicionado das atividades no ano, a Agropecuária registrou R$ 439,8 bilhões. 
(IBGE, 03/03/2021). 
 

 O crescimento em volume do Valor Adicionado da Agropecuária no ano de 2020 
(2,0%) decorreu do crescimento da produção e ganho de produtividade da 
atividade Agricultura, que suplantou o fraco desempenho das atividades de 
Pecuária e Pesca. (IBGE, 03/03/2021). 
 

 Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), várias 
culturas registraram crescimento de produção no ano de 2020, tendo como 
destaque a soja (7,1%) e o café (24,3%), que alcançaram produções recordes na 
série histórica. Por outro lado, algumas lavouras registraram variação negativa na 
estimativa de produção anual, como, por exemplo, laranja (-10,6%) e fumo (-8,4%). 
(IBGE, 03/03/2021). 
 

 A Agropecuária apresentou variação negativa de 0,4% em relação a igual período 
do ano anterior. A taxa da Agropecuária pode ser explicada pelo desempenho de 
alguns produtos que possuem safra relevante no trimestre e pela produtividade, 
visível na estimativa de variação da quantidade produzida vis-à-vis a área plantada, 
segundo o LSPA.  (IBGE, 03/03/2021).  
 

 Entre os produtos agrícolas cujas safras são significativas no quarto trimestre e que 
registraram decréscimo na estimativa de produção anual, destacamos a laranja (-
10,6%) e o fumo (-8,4%). Em contrapartida, as lavouras de trigo e cana de açúcar, 
que também possuem safra relevante no trimestre, apontaram crescimento na 
produção anual, estimadas em 17,7% e 1,6%, respectivamente. (IBGE, 
03/03/2021). 
 

 Os preços mundiais dos alimentos subiram pelo nono mês consecutivo em 
fevereiro deste ano, atingindo seu nível mais alto desde julho de 2014, aponta o 
índice da FAO, das Nações Unidas, nesta quinta-feira (4). A alta no mês passado foi 
puxada por saltos no preço do açúcar e de óleos vegetais. (Portal G1, 04/03/2021). 
 

 O índice, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, 
laticínios, carnes e açúcar, teve média de 116 pontos no mês passado, contra 113,2 
do dado revisado de janeiro. O valor anterior de janeiro era 113,3. (Portal G1, 
04/03/2021). 
 

 O índice de preços de cereais subiu 1,2% em base mensal em fevereiro. Entre os 
principais grãos, os preços do sorgo foram os que mais subiram, com alta de 17,4% 
no mês e 82,1% no ano, impulsionados pela forte demanda da China. Os preços 
do milho e do arroz também subiram, enquanto preços de exportação 
do trigo seguiram estáveis. Os valores do açúcar subiram 6,4% na comparação 
mensal, devido às quedas de produção nos principais países produtores e à forte 
demanda da Ásia. (Portal G1, 04/03/2021). 
 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/onu/
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3. Indústria 

 
 A produção industrial nacional teve crescimento pelo nono mês seguido e avançou 

0,4% em janeiro de 2021 frente ao mês anterior, na série ajustada sazonalmente, 
de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo IBGE. O 
comportamento positivo em janeiro, no entanto, foi menos acentuado do que 
vinha sendo registrado nos meses anteriores e também menos disseminado entre 
as atividades. A maioria dos ramos (14 de 26) ficaram no campo negativo, 
comportamento que não foi observado nos meses anteriores dessa sequência de 
nove meses de crescimento. (IBGE, 05/03/2021). 
 

 Entre as atividades, a influência positiva mais relevante foi assinalada pela 
atividade de produtos alimentícios, que avançou 3,1%, eliminando, assim, parte da 
redução de 11,0% acumulada nos três últimos meses de 2020. Por sua vez, entre 
as 14 atividades que apontaram recuo na produção, metalurgia, com queda de 
13,9%, apontou o principal impacto negativo em janeiro, interrompendo, dessa 
forma, seis meses de taxas positivas consecutivas e que acumularam expansão de 
59,0% nesse período. (IBGE, 05/03/2021).   
 

 Em relação a janeiro de 2020 a indústria avançou 2,0%. O acumulado nos últimos 
12 meses teve queda de 4,3% em janeiro, mantendo a redução na intensidade de 
perda frente aos resultados dos meses anteriores. (IBGE, 05/03/2021). 
 

 Na comparação mensal, as principais influências positivas foram de máquinas e 
equipamentos (17,7%), produtos de metal (12,9%), veículos automotores, 
reboques e carrocerias (4,8%), produtos de minerais não-metálicos (11,5%) e 
produtos de borracha e de material plástico (9,5%). Por outro lado, ainda na 
comparação com janeiro de 2020, entre as oito atividades que apontaram redução 
na produção, produtos alimentícios (-5,5%), coque, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis (-4,5%) e outros equipamentos de transporte (-36,7%) 
exerceram as maiores influências negativas na formação da média da indústria. 
(IBGE, 05/03/2021). 
  

 Com 58,4 em fevereiro, o Índice Gerente de Compras™ do setor industrial da IHS 
Markit para o Brasil (PMI®) permaneceu muito acima do limite neutro de 50,0, e 
aumentou em relação aos 56,5 de janeiro, o patamar mais baixo em sete meses. A 
velocidade de recuperação do setor industrial permaneceu mais branda do que a 
média percebida no último trimestre de 2020 (64,1). A análise positiva do PMI em 
fevereiro foi fundamentada por aumentos sólidos e acelerados tanto nos volumes 
de produção quanto no volume de novos pedidos. Os produtores de bens de 
investimento indicaram o aumento mais acelerado da produção, ao passo que os 
produtores de bens de consumo testemunharam o desempenho mais fraco. Níveis 
elevados de produção foram muito associados a uma demanda doméstica mais 
forte. As vendas para exportação voltaram a um patamar de expansão em 
fevereiro, mas o crescimento foi apenas marginal e largamente confinado aos bens 
intermediários. Os fabricantes observaram que a hesitação entre os clientes, 
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devido à pandemia, e as dificuldades de obtenção de matéria-prima foram os 
principais fatores a obstruir a recuperação em fevereiro. (IHS Markit, 01/03/2021). 
  

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial setorial (Icei Setorial), medido 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), teve resultados setoriais difusos em 
fevereiro, possivelmente em função da maneira diferente com que os diversos 
setores, regiões e portes de empresa estão sendo afetados pelo agravamento da 
pandemia de covid-19 no Brasil. A confiança subiu em 16 de 30 setores e caiu nos 
outros 14 setores restantes no mês. Todos os setores da indústria seguem, porém, 
com índices acima da linha divisória de 50 pontos, indicando confiança. Os setores 
com as maiores quedas de confiança em fevereiro foram Couros e artefatos de 
couro, Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e Produtos de madeira. Já os 
setores com maior aumento de confiança foram: Outros equipamentos de 
transporte, Obras de infraestrutura e Produtos de borracha. (CNI, 01/03/2021).  
 

 Os Indicadores Industriais, da pesquisa da CNI, apontam que a atividade industrial 
iniciou 2021 em um nível superior ao mesmo período de 2020. Todos os índices de 
janeiro, deste ano, mostram alta na comparação com o mesmo mês de 2020. 
Destacam-se o faturamento real, que cresceu 8,7%, e as horas trabalhadas na 
produção, com alta de 6,7%. A utilização da capacidade instalada atingiu 79% e é 
2,2 pontos percentuais superior à do mesmo mês de 2020. O emprego industrial 
continua em recuperação. O indicador aumentou 0,1% em janeiro de 2021, na 
comparação mensal e na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A massa 
salarial paga pela indústria cresceu 5% em janeiro na comparação com dezembro 
de 2020 e 0,5% frente ao mesmo mês do ano passado. Já o rendimento médio dos 
trabalhadores do setor aumentou 5,6% em janeiro frente a dezembro e está 0,4% 
superior ao pago em janeiro do ano passado. (CNI, 04/03/2021). 
 

 No setor de petróleo, os contratos futuros do petróleo fecharam em forte alta, 
depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) 
decidiu estender o acordo de corte de produção até abril. O contrato do petróleo 
Brent para maio fechou em alta de 4,16%, a US$ 66,74 por barril, na ICE, em 
Londres, enquanto o do WTI para abril avançou 4,16%, a US$ 63,83 por barril, na 
Bolsa de Mercadorias de Nova York. Além da extensão dos cortes de produção 
acordada na reunião do grupo, a Arábia Saudita também concordou em manter o 
seu corte unilateral de produção de 1 milhão de barris por dia até o fim de abril, 
mas a Rússia e o Cazaquistão receberam autorização para elevar um pouco a 
produção, com a Opep+ citando necessidade sazonais dos dois países. (Valor 
Econômico, 04/03/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O levantamento da CNC mostra que mais de 75 mil lojas fecharam as portas no 
Brasil, no primeiro ano da pandemia de covid-19. De acordo com a CNC, a retração 
em 2020 é a maior desde 2016 (-105,3), quando o setor sofreu os efeitos da maior 
recessão da história recente do país. (CNC, 01/03/2021). 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-setorial/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/indicadores-industriais/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=IndicadoresJan21
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 Diante do cenário incerto, a CNC faz três projeções distintas para o comércio em 

2021, associando o nível de isolamento social da população à evolução das vendas 
no varejo ampliado e a recuperação do saldo de lojas. No cenário básico, a 
previsão é a redução de cinco pontos percentuais no índice se isolamento social 
em 2021, relacionado a dezembro de 2019. Nesse caso, as vendas avançariam 
5,9% em comparação a 2020, 16,7 mil novos pontos seriam reabertos. No mais 
otimista, o isolamento retornaria aos níveis pré-pandemia, e o volume de vendas 
cresceria 8,7% e 29,8 mil estabelecimentos seriam abertos. E no mais pessimista, o 
confinamento se manteria ligeiramente abaixo do patamar observado em 
dezembro último, e o saldo entre abertura e fechamento de lojas encerraria o ano 
com mais 9,1 mil unidades. (CNC, 01/03/2021) 
 

 De acordo com informações obtidas do Valor Econômico, nos bastidores, 
executivos e industriais ligados ao movimento Unidos pela Vacina atuaram para 
ajudar a colocar o projeto de lei aprovado pelo Senado, para a compra de vacinas, 
inclusive pelo setor privado. A mobilização do varejo farmacêutico foi para que 
fosse incluído no projeto como estabelecimentos para aplicação de injetáveis. 
(Valor Econômico, 01/03/2021). 
 

 A Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, reverteu o prejuízo de R$ 875 
milhões registrado no quarto trimestre de 2019, acumulando um lucro líquido de 
R$ 336 milhões nos últimos três meses de 2020. O montante inclui efeitos não 
recorrentes, como créditos fiscais e previdenciários, que totalizaram R$ 127 
milhões no período. Caso não seja considerado o montante, os ganhos seriam de 
R$ 209 milhões. No ano, o lucro líquido da Via Varejo somou R$ 1 bilhão, ante 
prejuízo de R$ 1,4 bilhão contabilizado em 2019. (Valor Econômico, 02/03/2021). 
 

 Em razão do agravamento com os casos de infecção pelo novo coronavírus, a CNC 
enviou ofício ao Ministério da Economia e à Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), pedindo a prorrogação para pagamento dos empréstimos do 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). O pagamento das primeiras parcelas do programa tem início em 
março. A ideia é garantir a sobrevivência das empresas em tempo de pandemia. 
(Valor Econômico, 04/03/2021). 
 

 O Banco Central (BC) divulgou a informação de que o Índice de Atividade 
Econômica Regional (IBCR) cresceu no ano passado em duas das cinco regiões do 
país. A alta mais intensa foi registrada no Norte (0,4%), seguida pelo Centro-Oeste 
(0,2%). Já o Sudeste (-1,3%), Sul e Nordeste (ambas com -2,1%) registram variações 
negativas.  (Valor Econômico, 04/03/2021). 
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5. Serviços & Turismo 
 

 O Iceb, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 
apresentou, em janeiro, um quadro de menor confiança comparativamente ao 
observado no mês anterior, refletindo algum recrudescimento da incerteza. A 
trajetória de recuperação, iniciada em junho e mantida até dezembro, foi 
interrompida no mês de janeiro. Com um retrocesso de 15 pontos, a atividade de 
Serviços voltou a exibir queda da confiança após ter avançado no mês anterior. O 
indicador, assim, encontra-se abaixo de zero desde março. Em comparação ao 
mesmo mês de um ano antes, ocorreu um tombo de 271 pontos, o maior entre os 
setores. A confiança se posicionou abaixo da média histórica em 5 pontos apenas. 
(SEI). 
 

 Totalmente gratuita, a plataforma “Fique no Lar” já possui 6,3 mil pequenos 
negócios cadastrados na Bahia e, com o novo decreto que determina o 
fechamento do comércio não essencial, a solução volta a ser uma alternativa para 
os empreendedores baianos. A ferramenta está mais dinâmica e a novidade da vez 
é a possibilidade de compartilhamento com as redes sociais. A ferramenta tem o 
objetivo de ajudar empreendedores a vender e a população a encontrar serviços 
no ambiente virtual, durante pandemia causada pela covid-19 na Bahia. Salvador 
segue liderando com 894 cadastros. O ranking dos segmentos mais registrados 
inclui o ramo alimentício, o farmacêutico e o de supermercado. (Secom). 
 
 

 Os brasileiros estão buscando cada vez mais destinos turísticos que não tenham 
aglomerações. A constatação é de uma pesquisa realizada pelo Booking.com que 
mostrou que 91% dos viajantes nacionais estão buscando locais mais tranquilos 
para viajar no país. O item é uma das recomendações do protocolo para turistas do 
Selo Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, criado para que os 
consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram 
protocolos específicos para a prevenção da covid-19. Outro dado relevante 
apontado pelo levantamento foi que quase 7 em cada 10 entrevistados pretendem 
viajar fora de temporada em 2021 e que 83% deles estão levando em consideração 
a procura por destinos onde corra menos risco de contrair ou espalhar a covid-19. 
(MTur). 
 

 Destinos turísticos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo foram os mais 
procurados por brasileiros que optaram por viajar no último ano. As cidades 
fluminenses litorâneas do Rio de Janeiro e Arraial do Cabo encabeçam as buscas. 
Na sequência, estão as paulistas Bertioga e Campos do Jordão. E, completando o 
“top 5”, está Bombinhas, cidade com pouco mais de 20 mil habitantes e a 74 km de 
distância da capital Florianópolis. Os dados foram levantados pelo site Kayak no 
período de 1º de março de 2020 a 23 de fevereiro de 2021 e são relacionados a 
reserva de hotéis. Ao todo, são 75 destinos elencados entre os mais pesquisados 
para acomodações em viagens por brasileiros neste período. Completam as 10 
primeiras colocações as cidades de Guarujá (SP), Balneário Camboriú (SC), 
Gramado (RS), Angra dos Reis (RJ) e o badalado polo turístico de Porto de Galinhas, 
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no município de Ipojuca (PE). São Paulo (14), Rio de Janeiro (10) e Bahia (7) são os 
estados com o maior número de destinos na lista. Goiás e Santa Catarina possuem, 
cada um, quatro destinos. Já Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará e Minas Gerais 
contam com três cada um. Único representante da região Norte do país, o estado 
do Pará aparece com duas cidades: Belém (32ª) e a litorânea Salinópos (75ª). Os 
dados demonstram o fortalecimento do turismo interno no último ano, a partir do 
fechamento de fronteiras em vários países do mundo neste período. Mas, apesar 
da hegemonia dos destinos brasileiros, oito cidades estrangeiras também estão 
presentes na lista: Orlando (24ª), Lisboa (37ª), Nova Iorque (38ª), Buenos Aires 
(40ª), Paris (57ª), Cancun (59ª), Miami (65ª) e Dubai (70ª). (MTur). 
 

6. Comércio Exterior 

 A balança comercial brasileira encerrou fevereiro com superávit de US$ 1,2 bilhão, 
resultado de US$ 16,2 bilhões em exportações e de US$ 15,0 bilhões em 
importações. Os embarques, que cresceram 3,4% na média diária em relação a 
fevereiro do ano passado, foram beneficiados pelo aumento das vendas de 
minério de ferro, açúcar, milho e farelo de soja. Já as importações, cujo aumento 
interanual foi de 13,4%, têm apresentado recuperação gradual; em fevereiro, as 
compras de fertilizantes e cereais, além da importação de uma plataforma de 
petróleo, motivaram o resultado. 
 

 No primeiro bimestre a balança comercial acumulou pequeno superávit de US$ 27 
milhões, resultado de US$ 30,99 bilhões em exportações e US$ 30,96 bilhões em 
importações, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério da Economia. O saldo positivo do período, bem menor que o de US$ 
638 milhões de iguais meses de 2020, é atribuído tanto ao atraso na safra da soja, 
cujos embarques devem deslanchar a partir de março, quanto à reação das 
importações. 
 

 Os dois primeiros meses do ano mantêm a expectativa de analistas de uma 
balança comercial em 2021 com exportações puxadas por preços de commodities 
e uma retomada de importações, embora haja incerteza sobre ritmo de 
recuperação da atividade e sobre a evolução do câmbio.  
 

 Mesmo diante da nova onda de contaminação da covid-19, o governo prevê um 
superávit de US$ 53 bilhões, na balança comercial do Brasil em 2021. “Depende da 
reação econômica no mundo inteiro. Há incertezas. Mas a balança comercial 
brasileira vem se mantendo estável. Por outro lado, as exportações brasileiras são 
muito necessárias, principalmente de alimentos. Com as informações que temos 
até agora, as expectativas estão mantidas”, afirmou Herlon Brandão, subsecretário 
de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. 
(Valor Econômico, 02/03/2021). 
 
 

 Com a colheita atrasada, as vendas de soja caíram 50%, e o agro perdeu 
participação nas exportações do bimestre. A ausência da soja nos portos 
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brasileiros fez com que as exportações totais da agropecuária recuassem para US$ 
2,39 bilhões no ano, o que mostra o quanto o agronegócio é dependente da soja. 
Assim, o agronegócio começa o ano com as exportações patinando, mas esse ritmo 
deverá ter mudanças a partir deste mês. O atraso na colheita, provocado pelo 
plantio tardio, escasseou a soja nos portos. A partir de agora, as vendas externas 
tomam um ritmo mais acelerado. (Folha de S. Paulo, 02/03/2021). 
 

 Com queda de 1,8% nas exportações e de 10% nas importações, o setor externo 
deu contribuição positiva de 1,2 ponto percentual ao PIB de 2020, revertendo 
movimento de três anos consecutivos com impacto negativo, aponta o Ibre/FGV. 
Para 2021, as projeções de analistas apontam que essa ajuda do setor externo no 
crescimento será reduzida ou neutra. (Valor Econômico, 04/03/2021). 
 

 O Porto de Santos recebeu autorização da Capitania dos Portos para atracar 
navios de 366 metros, com capacidade para cerca de 14 mil TEUs (medida 
equivalente a um contêiner de 20 pés). Com isso poderá receber os navios New 
Panamax, as maiores embarcações previstas para a América do Sul. A Bahia pode 
se beneficiar disso, pois o Porto de Salvador também está habilitado a receber esse 
tipo de embarcação, o que abre novas rotas, já que pode haver integração de 
cargas com o porto paulista e outros portos do país. O Porto de Salvador (BA)  já 
tem a homologação para receber os navios New Panamax, e dispõe de condições 
especiais, sem restrições de navegabilidade por apresentar características 
ambientais e infraestrutura exigidas pela Marinha. (Bahia Econômica, 03/03/2021). 
 

 O porto de Paranaguá (PR) embarcou semana passada, 6,18 mil toneladas - ou 
247,2 mil sacas, de 25 quilos cada - de fubá para a República Democrática do 
Congo. Esta é a segunda exportação de farinha de milho feita nessa modalidade, 
conhecida como "break bulk", ou carga geral. A opção é pouco usual nos 
embarques de alimentos, geralmente feitos em contêineres. Patrick Ferreira 
Tavares, diretor comercial da Marcon, empresa responsável pelo carregamento, 
diz que, com o encarecimento dos contêineres, alguns exportadores têm optado 
pelo embarque direto no porão. (Valor Econômico, 04/03/2021). 
 

 Com a tributação de 45%, na média, incidente sobre os serviços importados, o 
governo estuda estender o regime de “drawback” para esses itens afirmou o 
secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz. Assim, a cobrança de impostos e 
contribuições, ficaria suspensa nos itens utilizados na produção de bens destinados 
à exportação. A medida poderá ser estendida a serviços contratados no Brasil. Há, 
porém, um empecilho: a perda de receitas federais decorrente dessa desoneração 
seria significativa e difícil de acomodar no atual quadro de restrição fiscal. Segundo 
Ferraz, o Brasil exportou US$ 65 bilhões em serviços embutidos nos preços dos 
bens em 2019, dado que demonstra que a renúncia fiscal não seria pequena. 
(Valor Econômico, 01/03/2021). 
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7. Finanças Públicas 
 
 A partir de uma análise de impacto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 

Emergencial 186/2019) que trata da continuidade do auxilio emergencial para 
novo socorro à população, frente à pandemia, a Instituição Fiscal Independente 
(IFI) constatou que as regras dessa nova etapa do auxílio poderão ser feitas de 
forma independente das demais regras fiscais inscritas no texto. 
 

  De acordo com nota assinada pelos diretores do IFI, as medidas de ajuste fiscal 
previstas na PEC dispensariam as regras para se pagar o auxílio podendo ser 
aprovada de modo autônoma. Como não há previsão de compensação direta ao 
aumento dos gastos com o auxílio, se excluiu o auxílio da apuração das regras 
fiscais, e principalmente, do teto de gastos. Como contrapartida a essas ações, 
busca-se à aprovação de um conjunto de medidas, que tenham impactos diluídos 
ao longo do tempo. Felipe Salto, diretor da IFI, disse que “vincular o debate de 
regras fiscais à concessão do auxílio causa limitações, tanto do ponto de vista da 
liberação do dinheiro, como sobre consensos políticos sobre o ajuste fiscal”.  
 

 Vale dizer que a PEC Emergencial exclui do teto de gastos de 2021 as despesas com 
o auxílio, estabelecendo algumas regras fiscais polêmicas, o que tem causado 
muitos ruídos no Congresso, dentre elas a proposta de se retirar a obrigação dos 
aportes mínimos anuais em educação e saúde, além de propor o congelamento 
dos salários de servidores públicos. Fatores com o estes causaram adiamento da 
votação da proposta. 
 

 Segundo a IFI, o texto traz ainda outros importantes mecanismos sobre equilíbrio 
fiscal, a exemplo da redução progressiva de benefícios tributários, minimização das 
hipóteses sobre vinculação da receita com impostos, ajustes no tratamento das 
dotações orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, além de dispositivos 
sobre sustentabilidade da dívida pública. 
 

 O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 28/20) que trata do orçamento para 
2021 deve ser aprovado ainda em março para que o Executivo possa agilizar os 
gastos públicos. Segundo preocupações relatadas entre os congressistas, algumas 
estão relacionadas ao pouco prazo para apresentação e aprovação de emendas 
parlamentares, além do atendimento das demandas por gastos decorrentes da 
pandemia.  
 

 Neste sentido, buscam-se formas de compatibilização da necessidade de maiores 
recursos, diante das limitações impostas no próprio orçamento. Ressalta-se que a 
votação do PLN deveria ter ocorrido no final do ano passado. O relator da receita 
explica que esse atraso possibilitou comparar as previsões de arrecadação de 
impostos e de inflação, com os totais efetivamente apurados neste início de ano. 
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)(1)

 
(%) 

Mensal Ano 12 Meses  Jan. Fev. Mar. Abr. Tendência 

Indústria (dez.) 0,4 -5,3 -5,3  -7,2 -8,4 -9,1   

Comércio (dez.) -6,6 -4,3 -4,3  -11,8 -9,4 -5,6  
 

Serviços (dez.) -2,5 -14,8 -14,8  -7,5 -11,2 -8,2  
 

Agricultura (jan.)(2) 21,5     21,5 21,5 21,5 
 

Exportações (jan.) 1,2 1,2 -3,5   4,0 6,0 40,0 
 

Importações (jan.) 71,3 71,3 -23,3   30,0 40,0 80,0 
 

ICMS (jan.)(3) 26,8 26,8 2,5   1,8 -2,6 4,7 
 

FPE (jan.)(3) 20,6 20,6 -1,4   -12,5 10,0 14,3 
 

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  

Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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