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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou, dia 3 em seu relatório de 
empregos, que a criação de vagas de trabalho desacelerou mais do que o esperado no 
mês de agosto. Em meio a uma diminuição da demanda por serviços e a persistente 
escassez de trabalhadores, conforme as infecções por Covid-19 aumentam, ainda assim o 
ritmo foi suficiente para sustentar a expansão econômica. 
 
A economia norte-americana abriu, fora do setor agrícola, 235 mil postos de trabalho no 
mês passado, após 1,053 milhão em julho. A taxa de desemprego recuou para 5,2%, ante 
5,4% em julho. No entanto, o número tem sido subestimado por pessoas que se 
classificam erroneamente como "empregadas, mas ausentes do trabalho". As estimativas 
de criação de vagas variavam de 375 mil a 1,027 milhão de empregos. 
 
O relatório americano vem num momento em que economistas reduziram drasticamente 
suas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, mencionando o 
ressurgimento de casos impulsionados pela variante Delta do coronavírus, bem como a 
escassez implacável de matérias-primas, que estão reprimindo as vendas de automóveis e 
o reabastecimento. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A produção industrial apresentou queda de 1,3% na passagem de junho para julho, após 
retração de 0,2% no mês anterior. Com o resultado, a indústria acumula queda de 1,5% 
em dois meses, após alta de 1,2% em maio. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM), divulgada dia 2 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, a 
indústria acumula alta de 11% e, em doze meses, de 7%. Com o resultado de julho, a 
produção industrial ficou 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. 
 
O recuo de julho alcançou duas das quatro grandes categorias econômicas e 19 dos 26 
ramos pesquisados. “Em linhas gerais, o comportamento de julho não difere muito do que 
a gente vem observando ao longo deste ano, já que dos sete meses, em cinco houve 
queda”, explica André Macedo, gerente da pesquisa. 
 
De acordo com Macedo, esse resultado permanece ligado aos efeitos da pandemia da 
Covid-19. “No início do ano, houve fechamento e restrições sanitárias maiores em 
determinadas localidades, que afetaram o processo de produção. Com o avanço da 
vacinação e a flexibilização das restrições, a produção industrial agora sente os efeitos do 
encarecimento do custo e do desarranjo de toda cadeia produtiva”, observa, lembrando 
que em janeiro de 2021, a produção industrial chegou a estar 3,5% acima do patamar pré-
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pandemia. O patamar atual da indústria está 18,5% abaixo do pico histórico da produção 
industrial, alcançado em maio de 2011, e equivale ao que era observado em janeiro de 
2009. 
 
A indústria tem sido afetada pela falta de insumos e pela alta nos preços das matérias-
primas e de custos como energia elétrica. O cenário para os próximos meses promete 
continuar desafiador e segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
a confiança do setor voltou a recuar em agosto. 
 
O Banco Central (BC) informou que os saques nas cadernetas de poupança superaram os 
depósitos em R$ 5,467 bilhões em agosto deste ano. Os depósitos somaram R$ 295,902 
bilhões em agosto, enquanto as retiradas de recursos totalizaram R$ 301,369 bilhões no 
mesmo período. O resultado interrompeu um ciclo de quatro meses seguidos de saldos 
positivos, quando depósitos na poupança superam saques, segundo a série histórica do 
BC.  
 
De janeiro a agosto deste ano, porém, ainda foi registrada saída líquida de recursos por 
conta da retirada de valores nos primeiros meses de 2021. No acumulado do ano, os 
saques superaram os depósitos em R$ 15,629 bilhões, informou o BC. 
 
Com a saída de recursos da poupança em agosto, o estoque dos valores depositados – ou 
seja, o volume total aplicado nessa modalidade – registrou queda no período. Em 
dezembro de 2020, o saldo da poupança estava em R$ 1,035 trilhão, passando para R$ 
1,038 trilhão em julho deste ano e, agora, caiu para R$ 1,036 trilhão em agosto. 
 
Além dos depósitos e dos saques, os rendimentos creditados nas contas dos poupadores 
também são contabilizados no estoque da poupança. Em agosto deste ano, os 
rendimentos somaram R$ 2,719 bilhões. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Segundo os dados divulgados dia 2 pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), o nível de atividade econômica da Bahia cresceu 6,7% no segundo 
trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação 
com o trimestre anterior, o resultado foi praticamente estável (-0,3%). No primeiro 
semestre de 2021 (acumulado no ano) a atividade econômica baiana teve crescimento de 
3,2%. 
 
No 2º trimestre de 2021, o PIB totalizou R$ 96 bilhões, sendo R$ 86 bilhões referentes ao 
Valor Adicionado (VA) e R$ 10 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. 
No que diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de 
R$ 21,5 bilhões, a Indústria R$ 16,6 bilhões e os Serviços R$ 47,9 bilhões.  
 
Quando comparado ao de igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou 
expansão de 6,7% no segundo trimestre de 2021. O Valor Adicionado apresentou variação 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/27/confianca-da-industria-cai-apos-quatro-meses-de-alta.ghtml
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positiva de 6,5% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios, alta de 9,0%. Além 
da base de comparação (2º trimestre do ano anterior) ser de queda (-8,7%), dois setores 
são responsáveis pelo resultado positivo da atividade econômica do estado: agropecuária 
com taxa positiva de 7,1% e serviços com alta de 9,2%. 
 
O crescimento em volume do setor agropecuário baiano no segundo trimestre do ano foi 
de 7,1%. Destaques para as taxas de crescimento da soja e cana de açúcar. As elevadas 
taxas devem-se à confiança dos produtos associadas às condições climáticas favoráveis em 
todo o estado. A taxa do setor industrial no 2º trimestre da Bahia foi de -2,1%. Único setor 
com taxa negativa nesses três meses. A retração ficou por conta da atividade da indústria 
de transformação (-9,1%). As altas foram identificadas nas atividades da construção civil 
(+8,1%); eletricidade e água (+6,2%); e nas indústrias extrativas (+0,7%). 
 
O setor de serviços do estado cresceu 9,2% no segundo trimestre do ano, puxado pela alta 
do comércio (30,5%) e transportes (18,3%). A administração pública, atividade 
extremamente relevante no estado, obteve crescimento de 2,6% e as atividades 
imobiliárias alta de 2,2%. 
 
O PIB baiano acumulado de janeiro a junho de 2021 registrou expansão de 3,2% (diante 
do primeiro semestre de 2020). A Agropecuária cresceu 7,6%. O setor industrial caiu 2,8% 
– puxado pelo desempenho negativo da indústria de transformação que recuou 8,6%; já o 
setor de Serviços cresceu 4,4%. 
 
Na agropecuária, os destaques foram os desempenhos positivas da produção de soja e 
cana de açúcar, determinadas pela confiança dos produtores e as condições climáticas 
favoráveis em todo o estado. 
 
A retração de -2,8% do setor industrial da Bahia foi determinada pelo desempenho 
negativo de -8,6% na indústria de transformação; por outro lado observou-se taxas 
positivas nas atividades de eletricidade e água (+8,0%), da extrativa mineral (+5,5%) e da 
construção (+2,7%). 
 
O setor de serviços baiano cresceu 4,4% no primeiro semestre e as taxas de crescimento 
das atividades de comércio (18,3%) e transportes (10,2%) foram as que mais contribuíram 
para esse desempenho. Ainda dentro do setor, observou leve incremento nas atividades 
imobiliárias (+1,9%) e na administração pública (+1,2%). O impacto positivo no setor de 
serviços (representa quase 69% do PIB do estado) foi significativo no resultado final do PIB 
baiano neste 1º semestre de 2021. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 No 2º trimestre de 2021, o PIB da Bahia totalizou R$ 96 bilhões, em valores 
correntes, sendo R$ 86 bilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e 
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R$ 10 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. No que diz 
respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 
21,5 bilhões, no 2º trimestre do ano, e R$ 29,2 bilhões no acumulado dos seis 
primeiros meses do ano (SEI, 02/09/2021). 
 

 No segundo trimestre de 2021, o setor agropecuário baiano cresceu 7,1%, em 
relação ao mesmo período do ano anterior, devido ao bom desempenho da 
atividade da agricultura com participação de quase 70% no setor. A expansão está 
atrelada ao bom desempenho da soja e da cana-de-açúcar, que são culturas 
relevantes para o segundo trimestre, segundo o calendário agrícola do estado (SEI, 
02/09/2021). 
 

 No acumulado no ano de 2021, o crescimento em volume foi de 7,6%. Essa elevada 
taxa deve-se à confiança dos produtores associada às condições climáticas 
favoráveis no estado (SEI, 02/09/2021). 
 

 O frigorífico da Chapada, recém-inaugurado na cidade de Andarai, vai gerar, 
inicialmente, 230 empregos diretos e 690 indiretos, podendo chegar a três mil 
postos de trabalho quando estiver operando com sua capacidade 
máxima (Ascom/Seagri-ba, 2021). 
 

 Com uma infraestrutura preparada para abater cerca de 400 animais por dia, o 
empreendimento está instalado em área de 180 mil m2, sendo 15 mil m2 de área 
construída. O frigorífico tem capacidade para processar 168 tipos de produtos, 
desde os embutidos até cortes sofisticados (Ascom/Seagri-ba, 2021). 
 

 Presente ao evento, o secretário da Agricultura, João Carlos Oliveira, destacou a 
importância do equipamento para os produtores da região e também para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva da carne, gerando emprego e renda para as 
populações da Chapada Diamantina (Ascom/Seagri-ba, 2021). 
 

 Segundo o empresário Wilson Cardoso, responsável pela empresa e atual prefeito 
de Andaraí, o frigorífico irá trabalhar com a produção de carne bovina, suína, ovina 
e caprina. Ele conta que o equipamento foi construído durante os últimos quatro 
anos, “sem pressa”, para dispor de estrutura e equipamentos que representam o 
que há de mais moderno e adequada às demandas de sustentabilidade 
(Ascom/Seagri-ba, 2021). 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial do país, com base nos dados da Pesquisa Industrial Mensal, 
divulgada pelo IBGE, apresentou queda de 1,3% na passagem de junho para julho, 
após retração de 0,2% no mês anterior. Com o resultado, a indústria acumula 
queda de 1,5% em dois meses, após alta de 1,2% em maio. Com o resultado de 
julho, a produção industrial ficou 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, de 
fevereiro de 2020 (IBGE, 02/09/2021). 
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 Ainda segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, uma das influências negativas 
mais importantes da produção industrial de julho foi do setor de bebidas, que caiu 
10,2%, interrompendo três meses de taxas positivas consecutivas, quando 
acumulou alta de 11,7%. Outro setor que pressionou o resultado foi o de produtos 
alimentícios, com queda de 1,8%, a segunda seguida, acumulando perda de 3,8%. 
Outras contribuições negativas importantes para o resultado da PIM de julho 
foram dos setores de veículos automotores, reboques e carrocerias (-2,8%), de 
máquinas e equipamentos (-4,0%), de outros equipamentos de transporte (-15,6%) 
e de indústrias extrativas (-1,2%). Já entre as sete atividades com crescimento na 
produção, a de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,8%) 
exerceu o principal impacto positivo, com o terceiro mês seguido de avanço e 
acumulando, nesse período, 10,2% de aumento (IBGE, 02/09/2021).   
 

 Frente ao mesmo mês de 2020, a indústria cresceu 1,2%, com resultados positivos, 
principalmente, em veículos automotores, reboques e carrocerias (21,2%), 
metalurgia (24,8%) e máquinas e equipamentos (26,2%). Entre as doze atividades 
em queda, produtos alimentícios (-10,3%) exerceu a influência negativa mais 
intensa. Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, essas taxas se devem, em 
grande medida, à baixa base de comparação, já que em 2020, a produção 
industrial foi muito afetada pelo isolamento social para conter a pandemia de 
Covid-19 e atingiu patamares negativos históricos (IBGE, 02/09/2021).   
 

 O faturamento real da Indústria, de acordo com a pesquisa Indicadores Industriais 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), caiu 0,4% em julho de 2021, após 
queda de 0,7% no mês anterior, segundo a série livre de efeitos sazonais. Na 
comparação com dezembro de 2020, o faturamento mostra queda de 3,6%. O 
emprego industrial aumentou 0,5% em julho, considerando os dados livres de 
efeitos sazonais. Com a alta, o emprego completou um ano de crescimentos 
mensais seguidos. O emprego aumentou 7% nos últimos doze meses. A Utilização 
da Capacidade Instalada (UCI) ficou em 82,3% em julho de 2021, um recuo de 0,3 
ponto percentual na comparação com junho, na série livre de efeitos sazonais (CNI, 
02/09/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A tag de pedágio e estacionamento Ultrapasse, em parceria com a ConectCar é o 
mais recente lançamento do Mercado Pago para pessoa física. Esse serviço será 
isento de mensalidade para os três primeiros meses e após esse período, será 
cobrado um valor de até R$ 12,90, com descontos de acordo com o perfil de cada 
usuário no Mercado Pontos, podendo chegar a ser gratuita para os usuários do 
nível 6 (VALOR ECONÔMICO, 02/09/2021). 
 

 A Agasus, empresa de locação e revenda de computadores e celulares, captou R$ 
120 milhões em uma emissão privada de debêntures coordenada pelo Itaú BBA. 
Com os recursos, a companhia pretende comprar mais equipamentos para 
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expandir a operação e alcançar R$ 220 milhões em faturamento em 2022 (VALOR 
ECONÔMICO, 02/09/2021). 
 

 O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC- S) da quarta quadrissemanas de 
agosto de 2021 variou 0,71% e acumula alta de 8,95% nos últimos 12 meses. Cinco 
das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação, 
são elas: Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Salvador com variações 
de 1,17%, 0,65%, 0,64%, 0,33%, e 0,25%, respectivamente (FGV IBRE, 02/09/2021). 
 
 

5. Serviços  
 

 O tráfego de veículos nas rodovias administradas pelo Grupo CCR subiu 11% entre 
os dias 27 de agosto e 2 de setembro, na comparação ao mesmo período de 2020. 
No acumulado do ano até 2 de setembro, foi registrada alta de 16,8%. Excluindo o 
tráfego da ViaSul, cuja cobrança de pedágio começou em fevereiro de 2019, e da 
ViaCosteira, que iniciou operações em maio, houve alta de 2,6% no fluxo semanal. 
A RodoNorte foi a única rodovia a registrar recuo na movimentação no período 
analisado, de 1,3%. Já a MSVia registrou a maior alta de tráfego no comparativo 
semanal, de 17,7%. A CCR Mobilidade, braço da companhia que opera o Metrô 
Bahia e outras concessões, registrou alta de 32,5% no número de passageiros 
entre os dias 27/08 e 02/09, ante o mesmo intervalo de 2020. No acumulado do 
ano, houve queda de 2,8%. A CCR Aeroportos registrou, no recorte semanal, 
avanço de 270,3% na quantidade de passageiros transportados. Entre 1º de janeiro 
e 2 de setembro deste ano, houve queda de 2,8% na comparação anual (VALOR 
ECONÔMICO). 
 

 O governo jogou suas últimas cartas na mesa para evitar um racionamento de 
energia elétrica. Oficializou a alta de 50% da bandeira tarifária, criou um bônus 
para pequenos consumidores que reduzirem sua demanda em pelo menos 10%, 
ligou as usinas térmicas mais caras do parque gerador e decidiu baixar os 
reservatórios na bacia do rio São Francisco para socorrer outras regiões. A represa 
da hidrelétrica de Sobradinho (BA), que operou com 4% de sua capacidade em 
2017 e precisou de uma lenta recuperação, passará agora para uma vazão de 2.500 
litros por segundo em outubro e novembro. Isso representa vazão quase cinco 
vezes superior à daquele período e permite maximizar a produção de energia na 
bacia, ajudando no abastecimento do Sudeste e do Centro-Oeste. Sobradinho 
levou quatro anos para recuperar seu reservatório e hoje tem 48% do volume útil. 
O temor dos especialistas é que, ao ajudar uma região do país, outra crise 
energética seja contratada para o futuro próximo. O aumento da bandeira 
vermelha patamar 2 - rebatizada de “bandeira escassez hídrica” pelo governo - fará 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) superar a marca de 8% 
neste ano, segundo cálculos do economista André Braz do Instituto Brasileiro de 
Economia (FGV Ibre) e da Armor Capital. Na tentativa de amenizar mais uma 
explosão nas contas de luz em pleno ano eleitoral, o governo determinou que a 
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Eletrobras antecipe um aporte de R$ 5 bilhões à Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) em 2022 (VALOR ECONÔMICO). 
 

 O setor de serviços continuou ampliando em agosto, com a maior expansão da 
atividade de negócios das empresas em nove anos e meio. O aumento da demanda 
puxou a prestação de serviços. As pressões inflacionárias sobre custos, por outro 
lado, não cederam. É o que mostra o Índice de Gerentes de Compra (PMI, na sigla 
em inglês) de serviços da IHS Markit, que foi de 54,4 em julho para 55,1 em agosto. 
Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade. De acordo com os 
participantes da pesquisa, a recuperação se deu graças à melhoria das condições 
de demanda, aumento da cobertura vacinal e reabertura de negócios. A demanda 
por serviços brasileiros se fortaleceu, com avanço da vacinação, retomada do 
turismo e de operações de diferentes segmentos. A demanda de novos negócios 
aumentou pelo quarto mês consecutivo a um ritmo mais rápido desde o início de 
2020. A demanda externa por serviços também melhorou. Do lado das pressões, 
os dados de agosto apontaram para outro aumento substancial nos custos de 
insumos. Empresas relataram ter pago mais por alimentos, combustível, 
equipamentos de proteção individual (EPIs), itens de higiene, transporte e serviços 
públicos. A taxa geral de inflação dos custos atingiu a maior alta em quatro meses 
e foi uma das mais fortes desde o início da coleta de dados em março de 2007, 
segundo a IHS Markit (VALOR ECONÔMICO). 
 
 

6. Turismo 
 

 Mais de 5,8 milhões de pessoas voaram pelo país em julho deste ano. É o que 
aponta um levantamento realizado mensalmente pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), divulgado no dia 31.08. O resultado representa alta de cerca 
de 38% comparado a junho, quando mais de 4,2 milhões de passageiros circularam 
pelos aeroportos brasileiros. Além disso, o número é o segundo melhor do ano, 
atrás apenas do mês de janeiro, que registrou 6,09 milhões de pessoas 
transportadas. A pesquisa trouxe, ainda, os aeroportos com maior movimentação 
no período. Assim como junho, Guarulhos liderou a lista, com mais de 2,1 milhões 
de passageiros no terminal. Subindo uma posição em relação a junho, o de Brasília 
aparece em segundo, com 934,7 mil. Já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas 
(SP) desceu uma posição e ficou em terceiro, com 883,4 mil. Em relação às taxas de 
crescimento na movimentação de pessoas em julho, o levantamento apontou que 
os terminais de Congonhas (SP), de Fortaleza (CE) e de Salvador (BA) apresentaram 
percentuais de alta no número de passageiros, com 66,4%, 62,5% e 44%, 
respectivamente. Outro índice que cresceu no mês de julho foi a malha aérea 
doméstica. Por dia, foram registrados uma média de 1.624 partidas. A quantidade 
de voos é 42,5% maior do que o anotado em junho. O índice é o maior desde 
janeiro de 2021, quando houve 1.798 voos por dia. Os dados são da Associação 
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com base nos dados da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) (MTur). 
 



 

8 

Semanal (02/09 a 08/09/2021)  
0427/06/2021) 

 
 O presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier, afirmou que o grupo Latam tem uma 

janela para postergar até o fim de outubro a apresentação do plano de 
recuperação judicial do Latam Group aos credores. O grupo chileno está em 
recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos. O Grupo Latam conseguiu 
liberação do Tribunal do Distrito Sul de Nova York para prorrogar pela terceira vez 
o prazo de entrega do plano de recuperação judicial da aérea aos credores. A 
apresentação deve ocorrer até o dia 15 de setembro e o veredicto por parte dos 
credores precisa ser dado até o dia 8 de novembro. Em maio do ano passado, 
quando a companhia protocolou o pedido de recuperação judicial em Nova York, a 
dívida era de quase US$ 18 bilhões. Nos bastidores, a Azul tem aguardado a 
apresentação do plano do Grupo Latam para formalizar uma proposta aos 
credores do grupo chileno e tentar comprar a operação da Latam no Brasil. 
Segundo reportagem recente de “The Wall Street Journal”, a Azul poderia comprar 
o Latam Group ou fazer uma joint venture (VALOR ECONÔMICO). 
 

7. Comércio Exterior 
 

 Em agosto, a balança comercial brasileira acumulou superávit de US$ 7,7 bilhões, 
resultado entre US$ 27,2 bilhões em exportações e US$ 19,5 bilhões em 
importações. Com isso, a balança acumula saldo positivo de US$ 52,1 bilhões neste 
ano, ante US$ 35,7 bilhões no mesmo período do ano passado. Do lado das 
exportações, destaque para os embarques de minério de ferro e petróleo, que 
tiveram resultados historicamente elevados. As exportações de produtos agrícolas, 
por sua vez, registraram queda na margem, explicada por questões climáticas. As 
importações tiveram recuperação expressiva após recuo observado em julho, com 
destaque para bens intermediários. 
 

 No melhor agosto desde 2017, as exportações baianas registraram US$ 870,7 
milhões, valor 69,5% superior ao registrado em igual mês de 2020. O bom 
desempenho do último mês continuou a ser puxado pelos preços, que tiveram alta 
média de 47% frente a agosto do ano passado, contra um aumento de 15,3% no 
volume embarcado. No acumulado do ano, as exportações baianas alcançaram 
US$ 6,24 bilhões, o que representou um crescimento de 25,8% comparado a igual 
período do ano anterior. As taxas de crescimento das vendas externas têm sido 
expressivas, ajudadas por bases baixas de comparação, mas também pela elevação 
dos preços de commodities, que devem ter uma inflexão a partir de setembro, já 
que o cenário mundial vem mudando. Ainda assim, o setor externo da economia 
baiana tem sido uma das principais fontes de dinamismo para o crescimento 
recente da economia, gerando oportunidades de negócios para as empresas, com 
efeitos domésticos positivos na geração de riqueza e renda. 
 

 Em agosto, todos os segmentos importantes da pauta de exportações baianas 
tiveram crescimento frente ao mesmo mês de 2020, com destaque para a soja e 
seus derivados – setor líder da pauta, com US$ 321,4 milhões em vendas e 
crescimento de 76,5%. No ano, os embarques do setor chegam a 3,5 milhões de 
toneladas, 13,8% acima do mesmo período do ano passado, enquanto as receitas 
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de US$ 1,58 bilhão acusam incremento de 55,2% ou o equivalente a ¼ do total das 
exportações baianas. A indústria extrativa e de transformação, também teve bom 
desempenho no mês passado com vendas de US$ 428,7 milhões e crescimento de 
68,1%. Destacaram-se as exportações de produtos metalúrgicos (+110,8%); 
químicos (+69,7%); derivados de petróleo (46,1%) e papel e celulose (39,2%). 
 

 As importações continuaram recuperando o terreno perdido em 2020, fortalecidas 
pela retomada da atividade econômica. Alcançaram US$ 621,8 milhões em agosto, 
o que representa uma alta de 102,3% frente a igual mês do ano anterior. No ano, 
as compras externas baianas atingem US$ 4,84 bilhões com crescimento de 56,7% 
sobre o mesmo período de 2020. No caso das importações, o resultado é 
influenciado, principalmente, por um aumento nas quantidades compradas. Houve 
avanço de 101,3% no volume desembarcado no mês e de 59,6% no acumulado do 
ano. 
 

 Mesmo com o aumento nas compras de bens intermediários (insumos e matérias 
primas) em 81,8% no mês, a alta foi puxada mais uma vez pelos combustíveis 
(363,6%) principalmente de Gás natural liquefeito (GNL) (100%) e de Nafta para 
petroquímica (79,6%). Nos bens intermediários, destacaram-se as compras de 
minério de cobre com aumento de 1.573%; trigo (20%); fertilizantes (72,8%); cacau 
em grão (100%) e óleo de palmiste (38,5%). 
 

 Com o resultado de agosto, a balança comercial da Bahia acumula um superávit de 
US$ 1,4 bilhão em 2021, contra um saldo maior - US$ 1,87 bilhão, registrado em 
igual período do ano passado. As exportações somam US$ 6,24 bilhões com alta de 
25,8% e as importações em US$ 4,84 bilhões com incremento de 56,7%. A corrente 
de comércio atingiu US$ 11,1 bilhões com crescimento de 37,6%. 
 

 Apesar de ter contribuído positivamente na economia do segundo trimestre, o 
setor externo deve ter efeito negativo ou neutro no PIB de 2021, como resultado 
da combinação de esperada demanda externa em desaceleração, com reflexos 
ainda incertos da variante Delta, o que afeta as exportações. As importações 
devem ter recuperação em relação ao ano passado, mas, além da mudança na 
contabilização de plataformas, devem sofrer no segundo semestre pressão de 
câmbio desfavorável, além de inflação e juros mais altos (Valor Econômico, 
04/09/21). 
 

 As importações de produtos agrícolas aumentaram 26% de janeiro a agosto, em 
relação a igual período do ano passado, trazendo para dentro do país os custos 
externos dos alimentos, que, acrescidos do dólar elevado, pesam ainda mais na 
inflação. Até agosto, os gastos dos brasileiros com compras externas de produtos 
não processados, como milho e soja, somam US$ 3,5 bilhões. As carnes bovina, de 
frango e pescado, bem como derivados de leite, não estão nessa lista, mas 
também vêm registrando elevação (Folha de S. Paulo, 04/09/21). 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/seca-e-geadas-devem-tirar-ao-menos-r-60-bi-do-pib-deste-ano-indica-consultoria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/seca-e-geadas-devem-tirar-ao-menos-r-60-bi-do-pib-deste-ano-indica-consultoria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/seca-e-geadas-devem-tirar-ao-menos-r-60-bi-do-pib-deste-ano-indica-consultoria.shtml
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 Os problemas nas cadeias de suprimentos que vêm prejudicando a produção 

industrial em todo o mundo não devem desaparecer tão cedo. Alguns dos portos 
mais movimentados dos Estados Unidos avaliam que o congestionamento de 
navios continuará ao longo de 2022, com fabricantes e varejistas buscando repor 
os estoques esgotados, segundo reportagem do Wall Street Journal. O 
congestionamento nos portos contribui para a escassez mundial de contêineres e 
para o aumento dos custos do frete marítimo. Os portos são um dos muitos 
gargalos nas cadeias globais de suprimentos, com os navios cheios de produtos de 
consumo e também de insumos para as fábricas (Valor Econômico, 06/09/21). 
 

8. Finanças Públicas 
 

 A economia italiana crescerá 5,9 por cento em 2021 e retornará aos níveis 
registrados em 2019 no primeiro semestre do próximo ano, informou a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). As 
previsões econômicas oficiais do país e as estimativas das metas de finanças 
públicas agora serão revistas e apresentadas na atualização do Documento 
Econômico e Financeiro (DEF), normalmente divulgado no final de setembro. 
Segundo o Ministério da Economia e Finanças italiano “um apoio fiscal significativo 
em 2021 impulsionará a recuperação de curto prazo, à medida que as taxas de 
vacinação se aceleram e as restrições diminuem”. Ainda segundo o Ministério, “o 
maior investimento público, incluindo os fundos da próxima geração da União 
Europeia (EU), apoiará o investimento do setor privado, juntamente com uma 
maior confiança e demanda. O consumo deve aumentar à medida que as famílias 
consomem parte de suas economias e o emprego se recupera”.  
 

 O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em seu recente discurso no Dia da 
Independência, falou sobre como as aspirações de desenvolvimento da Índia 
estavam sendo afetadas pela má prestação de serviços públicos, o que incomoda 
estudiosos e profissionais há décadas. O estado possui imensa capacidade de 
executar grandes e complexos empreendimentos, como as eleições nacionais ou a 
implantação de mudanças sistêmicas, como o regime do Imposto sobre 
Mercadorias e Serviços (GST) ou a Interface de Pagamentos Unidos (UPI). A gestão 
das finanças públicas (GFP) é um grande fulcro que determinará se as aspirações 
de todos os indianos podem ser realizadas nos próximos anos. 
 
 

 Em âmbito nacional, está disponível uma nova versão do Plano de Contas 
Aplicadas ao Setor Público da Federação (PCASP). A iniciativa foi implementada 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que é o órgão central do Sistema de 
Contabilidade Federal. Sendo assim, a versão deve ser obrigatoriamente adotada a 
partir do exercício financeiro de 2022. O objetivo dessa ação é implantar um “novo 
modelo de contabilidade aplicada ao setor público”, com base no processo de 
convergência às normas internacionais. Para isso, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) também está auxiliando nessa convergência das normas. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado 
(%) 

Projeção (2021)
( 1) 

(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 Tendência 

Indústria (jun.) -7,9 -15,0 -8,7 -5,7 -4,6 2,3   
 

Comércio (jun.) 16,4 10,6 5,6 18,3 20,1 10,6   
 

Serviços (jun.) 27,9 6,5 -4,3 25,4 21,1 18,3   

 

Agricultura (jul.)
2
 4,1    4,1 4,1 4,1  

 

Exportações (ago.) 69,5 25,8 15,0   30,1 10,2 10,4 
 

Importações (ago.) 102,3 56,7 29,2   35,0 47,3 32,1 
 

ICMS (ago.)
3
 24,9 29,5 22,4   7,9 9,0 7,4 

 

FPE (ago.)
3
 58,8 33,6 22,9   121,0 30,7 5,2 

 
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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