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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Os Estados Unidos (EUA) criaram 266 mil empregos em abril, de acordo com o Relatório 
de Emprego (payroll) divulgado na sexta-feira (7) pelo Departamento de Trabalho. O 
resultado foi bem pior do que o esperado: a média das expectativas dos economistas para 
o dado era de geração de 978 mil vagas, segundo a Refinitiv. Em março, o país havia criado 
916 mil postos de trabalho. 
 
A taxa de desemprego americana ficou em 6,1%, enquanto economistas esperavam que 
recuasse a 5,8%. No mês anterior, o desemprego na maior economia do mundo caíra de 
6,2% para 6%. O total de desempregados ficou em 9,8 milhões, com pouca variação 
marginal, consideravelmente abaixo dos números registrados em abril de 2020, mas ainda 
bem acima dos níveis anteriores à pandemia. 
 
Nova York, Nova Jersey e Connecticut disseram que vão suspender a maioria das 
restrições relacionadas ao coronavírus na vida empresarial e social dentro de duas 
semanas, em outro marco para a reabertura total da economia dos EUA. 
 
O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse em uma entrevista coletiva na 
segunda-feira que as restrições de capacidade em escritórios, teatros e museus serão 
suspensas a partir de 19 de maio. Lojas, academias e bares também poderão retornar ao 
regime normal de funcionamento. O metrô de Nova York também voltará a funcionar 24 
horas no mesmo dia. 
 
Enquanto isso, no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o turismo 
interno deve ser reaberto a partir de 17 de maio, mesmo dia em que as restrições a 
viagens internacionais deverão ser atenuadas. Todos os requisitos de distanciamento 
social restantes devem ser suspensos a partir de 21 de junho, acrescentou. A União 
Europeia também revelou planos para relaxar as proibições de viagens internacionais. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial 
brasileira caiu 2,4% em março, na comparação com fevereiro. Trata-se da segunda queda 
mensal seguida e de um recuo mais intenso do que o observado em fevereiro (-1%), 
quando houve a interrupção de uma trajetória de nove meses consecutivos de 
recuperação.  
 

https://br.investing.com/news/coronavirus
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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O gerente da pesquisa industrial mensal (PIM), André Macedo, explica que o 
aprofundamento do recuo do setor industrial, em março, é relacionado à intensificação 
das medidas de combate à covid-19. “Esses dois resultados negativos têm como pano de 
fundo o próprio recrudescimento da pandemia. Isso faz com que haja maior restrição das 
pessoas, o que provoca a interrupção das jornadas de trabalho, paralisações de plantas 
industriais e atrapalha toda a cadeia produtiva. 
 
Na comparação com março de 2020, porém, houve alta de 10,5%, sétima taxa positiva 
consecutiva nessa base de comparação. A indústria encerrou o primeiro trimestre do ano 
com queda de 0,4% na comparação com o 4º trimestre de 2020, já na comparação com os 
três primeiros meses de 2020, houve alta de 4,4%. 
 
Em 12 meses, o setor acumula uma perda de 3,1%, com taxas negativas em 11 das 26 
atividades industriais. O IBGE destacou, porém, que a taxa nesta métrica foi a menos 
intensa desde abril de 2020 (-2,9%). O desempenho da indústria em março, porém, foi 
melhor do que o esperado. As expectativas da pesquisa da Reuters com economistas eram 
de queda de 3,5% na variação mensal e de alta de 7,6% na base anual. 
 
Dados divulgados, dia 7 pelo IBGE, apontam que as vendas do comércio varejista tiveram 
queda de 0,6% em março, na comparação com fevereiro. No cotejo com março do ano 
passado, houve alta de 2,4%. No acumulado em 12 meses, porém, o comércio registra alta 
de 0,7%. 
 
Com os resultados de março, o setor comercial encerrou o primeiro trimestre do ano nas 
duas bases de comparações no negativo. Na comparação com o 4º trimestre de 2020, a 
queda foi de 4,3% - foi o segundo trimestre seguido em queda. Já na comparação com o 
primeiro trimestre do ano passado, o recuo foi de 0,6%. 
 
Sete das oito atividades investigadas pela pesquisa mensal do comércio (PMC) 
apresentaram recuo. O principal impacto negativo veio do setor de móveis e 
eletrodomésticos, cujas vendas caíram 22,0% em março. O gerente da pesquisa, Cristiano 
Santos, explica que essa atividade foi muito influenciada pelo comportamento dos 
consumidores durante a pandemia. “No primeiro momento, o setor teve um crescimento 
acentuado porque, estando em casa, as pessoas repuseram muita coisa tanto em móveis 
quanto em eletrodomésticos. Mas passada essa primeira fase, não há crescimentos tão 
expressivos assim. E, quando as vendas diminuem, o setor costuma fazer promoções. 
Então houve um aquecimento das vendas em fevereiro e essa queda em março”, diz. 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu na quarta-feira (5) 
elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 2,75% para 3,5% ao ano. Em 
comunicado, o comitê explicou que o aumento nos juros se deve à inflação de alimentos e 
bens industriais. Além disso, o Copom avaliou que o avanço da vacinação contra a covid-
19 deve impulsionar a recuperação da atividade econômica no Brasil ao longo do ano. 
Esse foi o segundo aumento seguido da Selic. Em março, o Copom elevou a taxa de 2% 
para 2,75% ao ano, aumento além do esperado à época pelo mercado financeiro.  Os 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/copom/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/01/entenda-em-6-pontos-o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-pode-influenciar-no-seu-bolso.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/17/copom-eleva-taxa-basica-de-juros-de-2percent-para-275percent-ao-ano.ghtml
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analistas das instituições financeiras estimam que a taxa subirá mais nos próximos meses, 
atingindo 5,5% no fim de 2021, e 6,25% no fim de 2022. 
 
Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (Ibre/FGV), em abril, 22,3% da população com renda de até R$ 2.100 se dizia 
endividada.  Com a redução do valor do Auxílio Emergencial e o mercado de trabalho 
afetado pela pandemia de coronavírus, o endividamento dos brasileiros mais pobres deu 
um salto e voltou a patamar recorde. 
 
Esse mesmo patamar de endividamento para a classe mais baixa só foi observado em 
junho de 2016, quando o Brasil enfrentava uma combinação de crise política e econômica 
por causa do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A série histórica 
do levantamento do Ibre começou em maio de 2009. 
 
Nos últimos meses, o endividamento cresceu para todas as faixas de renda, mas o quadro 
tem sido dramático para os mais pobres porque a capacidade desse grupo de construir 
uma poupança precaucional – recursos destinados para algum imprevisto – é bem menor. 
O Banco Central informou que os depósitos na poupança superaram os saques em R$ 
3,840 bilhões em abril. É o primeiro mês do ano com resultado positivo. De acordo com o 
BC, os depósitos na caderneta de poupança somaram R$ 267 bilhões em abril e as 
retiradas, R$ 263,2 bilhões. Somados, os saldos de todas as contas poupança do país 
alcançaram R$ 1,018 trilhão, considerando o rendimento de R$ 1,745 bilhão da caderneta 
em abril. 
 
No acumulado de janeiro a abril deste ano, os brasileiros já retiraram R$ 23,7 bilhões da 
caderneta de poupança. O resultado está negativo porque nos três primeiros meses de 
2021 os clientes retiraram R$ 27,5 bilhões líquidos da poupança. 
 
Os saques coincidiram com as tradicionais despesas de começo de ano, como Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA), matrícula escolar e material escolar. O auxílio emergencial também foi 
interrompido de janeiro a março e só voltou a ser pago em abril, em valor menor que o do 
ano passado. 
 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 1,6 ponto em abril, para 78,7 pontos, 
recuperando 18% da queda dos últimos três meses, segundo divulgou dia 06/05 a 
Fundação Getúlio Vargas. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp cedeu em 1,6 ponto, 
para 79,6 pontos. 
 
A FGV destaca que, apesar da melhora em abril, o indicador em patamar baixo, reflete as 
dificuldades do mercado de trabalho em retornar ao nível anterior à pandemia. “O avanço 
no programa de vacinação e a redução da incerteza podem contribuir para a retomada do 
processo de recuperação interrompido com o agravamento da pandemia e ajudar com 
que as empresas se sintam mais seguras para voltar a contratar”, afirma Rodolpho Tobler, 
economista do Ibre/FGV. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/03/mercado-financeiro-sobe-estimativa-de-inflacao-para-504percent-em-2021-e-ve-alta-maior-do-pib.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/03/mercado-financeiro-sobe-estimativa-de-inflacao-para-504percent-em-2021-e-ve-alta-maior-do-pib.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
https://g1.globo.com/economia/auxilio-emergencial/
https://g1.globo.com/politica/politico/dilma/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
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Segundo a Fundação Getulio Vargas, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 4,3 
pontos em abril, para 89,8 pontos, após seis quedas consecutivas. Em médias móveis 
trimestrais, porém, o indicador manteve a tendência de queda, ao recuar 1 ponto. 
 
“Ainda que represente uma recuperação apenas parcial da queda acumulada de 12 
pontos do ICE entre setembro/20 e março/21, a alta da confiança empresarial em abril é 
um sinal favorável quanto à possibilidade de retomada gradual do nível de atividade 
econômica nos próximos meses, após significativa desaceleração em março", avaliou 
Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas do Ibre/FGV. 
 
O ICE consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens 
Empresariais produzidas pela FGV/Ibre: Indústria, Serviços, Comércio e Construção. Em 
abril, os destaques setoriais foram as altas de 11,6 e 4,1 pontos, respectivamente, da 
confiança do comércio e de serviços, revertendo parte das quedas expressivas dos meses 
anteriores.  
 

1.3 Cenário Baiano 

 
As vendas no comércio varejista baiano registraram em março de 2021 recuo de 0,8%, em 
relação a igual mês do ano anterior. No cenário nacional, a expansão nos negócios foi de 
2,4%, na mesma base de comparação. Em relação ao mês imediatamente anterior, as 
vendas no Estado da Bahia recuaram 7,2%. No trimestre, as taxas no Estado e no país 
foram negativas em 2,9% e 0,6%, respectivamente. 

Na série sem ajuste sazonal, os segmentos Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (-10,4%), e Tecidos, vestuário e calçados (-33,4%) exerceram 
as maiores influências negativas no comportamento das vendas do varejo baiano em 
março.  

A intensidade no recuo das vendas do varejo baiano em março na análise sazonal é 
resultado das medidas restritivas adotadas com mais intensidade no estado para conter o 
avanço do coronavírus, assim como da falta do auxílio emergencial que tem peso 
significativo no estado. Outros aspectos a influenciarem as vendas foram as pressões 
inflacionárias e a queda da confiança do consumidor.  

Já o comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção apresentou expansão de 8,5% nas 
vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a 
variação foi negativa em 7,0%. O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou 
crescimento de 45,4% nas vendas em março de 2021, em relação à igual mês do ano 
anterior. Em relação a Material de construção, as vendas no mês de março cresceram 
5,6%, na comparação com o mesmo mês de 2020.  

A Petrobras informou, que assinou com a São Francisco Energia, subsidiária da Global 
Participações em Energia, um contrato de R$ 95 milhões para a venda das três usinas 
termelétricas movidas a óleo combustível em Camaçari, na região metropolitana de 
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Salvador (RMS). As termelétricas do Polo Camaçari englobam as usinas Arembepe, Bahia 1 
e Muricy, com potência total instalada de 329 megawatts (MW). 
 
O polo tem contratos de comercialização de energia no ambiente regulado com vigência 
até dezembro de 2023 para as usinas termoelétricas (UTEs) Arembepe e Muricy, e até 
dezembro de 2025, para a UTE Bahia. 
 
A Braskem está dando um importante passo rumo a uma atuação ainda mais sustentável. 
O parque de energia eólica que vai fornecer energia renovável para a empresa pelos 
próximos 20 anos entrou em operação nesta semana, informou o jornal Correio. 

A EDF Renewables iniciou a operação do Complexo Eólico Folha Larga Norte, situado em 
Campo Formoso (BA), que suprirá demanda energética da petroquímica baiana. Com um 
investimento total de R$ 1,5 bilhão e 344 MW de capacidade instalada, Folha Larga Norte 
fornecerá energia renovável suficiente para abastecer 850 mil lares – quase uma cidade 
como Salvador. A construção do parque eólico contou com um plano de contratação e 
capacitação de mão de obra local. No pico de obras, o empreendimento chegou a ter mais 
de 800 pessoas, sendo 67% da região. 

A falta de investimentos concretos da concessionária VLI nos 1.800 km da Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA) que se encontram na Bahia, levou a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) a classificar os trechos baianos como ruins ou péssimos, em 
documentos apresentados em audiência pública.  A ferrovia tem sido tema de discussão 
entre a concessionária, que quer operar a FCA por mais 30 anos, e setores do governo e 
empresariado baiano, que questionam o desmonte do trecho baiano.  
 
O abandono dos trilhos prejudica a logística de cargas para empresas baianas, que 
enfrentam ainda desinvestimentos na malha. Dentre eles, a desativação total dos trechos 
Senhor do Bonfim-Juazeiro/Petrolina, Esplanada-Propriá, Mapele-Calçada, e parcial no 
Porto de Aratu, somando uma perda de mais de 620 km, segundo informa Paulo Villa, 
engenheiro civil e diretor-executivo da Associação dos Usuários dos Portos da Bahia. Essas 
desativações contribuem para o isolamento do Nordeste da malha ferroviária nacional.  
 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 A Biofábrica da Bahia e a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do estado 
contabilizaram, no mês de abril, a entrega de mais 72 mil mudas de fruteiras, 
mandioca e essências florestais a agricultores e agricultoras familiares. Una, 
Simões Filho, Pau Brasil, Ilhéus e Conceição da Feira foram os municípios 
contemplados no período. (SDR, 03/05/2021). 
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 Somente na primeira quinzena de abril, foram distribuídas 50.750 mudas para os 
Territórios de Identidade Metropolitano de Salvador, em Simões Filho, e Litoral Sul, 
nos municípios de Una, Ilhéus e Pau Brasil. Na segunda metade do mês, foram 
entregues mais 21.580 mudas, para os Territórios do Sisal, no município de Araci, 
Portal do Sertão, em Conceição da Feira, e Litoral Sul, em Pau Brasil. (SDR, 
03/05/2021). 
 

 As entidades contempladas neste mês de abril pelo programa de distribuição de 
mudas da SDR e Biofábrica da Bahia são: Quilombo do Dandá, Instituto Ecobahia, 
Aldeia Indígena Pataxó Hã-Hã-Hãe Caramuru Catarina Paraguaçu, Cooperativa de 
Serviços Sustentáveis da Bahia (Coopessba), Prefeitura Municipal de Una, 
Cooperativa Agrícola de Pau Brasil, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Conceição da Feira e Associação Comunitária de Resina. (SDR, 03/05/2021). 
 

 Arca do Gosto Baiana é o nome da publicação que vai trazer alimentos e 
ingredientes que fazem parte da cultura alimentar de povos da Caatinga, da Mata 
Atlântica, do Cerrado, áreas de mangues e costeiras e, pelo menos, 20 receitas 
tradicionais da cultura da Bahia. A publicação está sendo construída no âmbito do 
projeto “Slow Food na Defesa da Sociobiodiversidade e Cultura Alimentar Baiana”, 
uma ação da rede Slow Food, em parceria com o Governo do Estado, por meio do 
projeto Pró-Semiárido. (SDR, 03/05/2021). 
 

 “Nós temos um vínculo formal com a rede Slow Food para executar diversos 
trabalhos, nos quais a Arca do Gosto baiana é um deles. A Bahia é um poço 
inesgotável de tradições na área gastronômica e cultural e no Pró-Semiárido a 
gente tem uma linha de trabalho interessante porque a gente tem um amplo arco 
de ações. A gente apoia fortemente atividades produtivas da agricultura familiar, 
mas também a agregação de valor por meio do processamento de produtos. E esta 
parceria com o Slow Food está nos dando a oportunidade de fazer um trabalho 
muito interessante”, destacou o coordenador do Pró-Semiárido, Cesar Maynart. 
 
 

 Lapa do buriti, queijo de leite de cabra cru; umbuzada sertaneja de Uauá; bode no 
quiabo com leite de cabra de Caldeirão Grande; e doce de lapa do buriti das 
comunidades dos brejos de Pilão Arcado são alguns dos produtos e receitas que 
fazem parte dos saberes tradicionais partilhados por famílias agricultoras que 
vivem nas áreas de atuação do Pró-Semiárido. O projeto é executado pela 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública ligada à 
SDR com cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 
(Fida). (SDR, 04/05/2021). 
 

 A cartilha é a materialização do trabalho de mapeamento – realizado por 
agricultoras, agricultores e ativistas durante a última década – de alimentos 
tradicionais significativos em todo território do estado da Bahia. A partir da 
curadoria e revisão daqueles alimentos tradicionais inseridos no catálogo, a 
cartilha traz, além de ilustrações, informações sobre os territórios, questões 
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botânicas e zootécnicas, ocorrência, além de técnicas agrícolas e usos 
gastronômicos. (SDR, 04/05/2021). 
 

 A rede Slow Food registrou pouco mais de 200 alimentos brasileiros na Arca do 
Gosto, cerca de 50 deles são do território baiano. A Arca do Gosto parte de uma 
ideia muito simples, é um catálogo de alimentos em risco de perda cultural ou 
biológica. “Enquanto movimento a gente tem um olhar para as coisas de cultura 
alimentar e acredita que o se consumir alimentos e se conhecer alimentos, os 
métodos de cultivo e de preparo, é uma salvaguarda de alimentos que se perdem 
por diversos motivos”, explica Ligia Meneguello, coordenadora de programa da 
rede Slow Food no Brasil. (SDR, 04/05/2021). 
 
 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial do país, divulgada pelo IBGE através da Pesquisa Industrial 
Mensal, caiu 2,4% em março em comparação ao mês anterior e intensificou a 
perda de 1,0% que havia sido registrada em fevereiro, quando houve a interrupção 
de nove meses de resultados positivos. Segundo André Macedo, gerente da 
pesquisa, “o aprofundamento do recuo do setor industrial, em março, está 
relacionado à intensificação das medidas de combate à covid-19. Esses dois 
resultados negativos têm como pano de fundo o próprio recrudescimento da 
pandemia. Isso faz com que haja maior restrição das pessoas, o que provoca a 
interrupção das jornadas de trabalho, paralisações de plantas industriais e 
atrapalha toda a cadeia produtiva, levando ao encarecimento e à falta de insumos 
para o processo produtivo. Isso afeta o processo de produção como um todo”. A 
indústria acumula no ano crescimento de 4,4% e, nos últimos 12 meses, queda de 
3,1%. (IBGE, 04/05/2021). 
 

 Na comparação com março de 2020, a produção industrial cresceu 10,5%, a taxa 
mais elevada desde junho de 2010 (11,2%). É o sétimo mês de crescimento 
consecutivo nesse indicador. O IBGE explica que o resultado se deve à base de 
comparação baixa, uma vez que o setor recuou 3,9% em março de 2020, e também 
ao efeito-calendário. Neste ano, o mês de março teve um dia útil a mais do que no 
ano anterior. O resultado positivo alcançou todas as quatro grandes categorias 
econômicas e a maior parte das atividades investigadas. As principais influências 
nesse indicador vieram de veículos automotores, reboques e carrocerias (19,2%), 
máquinas e equipamentos (27,5%), produtos de minerais não metálicos (27,7%), 
produtos de metal (24,5%), produtos de borracha e de material plástico (20,3%) e 
metalurgia (10,9%). (IBGE, 04/05/2021). 
  

 O Índice Gerente de Compras™ do setor industrial da IHS Markit para o Brasil 
(PMI®) permaneceu acima do limite inalterado de 50,0. O PMI atingiu 52,3 em 
abril, uma leve queda em relação aos 52,8 de março. As restrições associadas à 
covid-19 continuaram impactando negativamente o setor industrial brasileiro, com 
empresas diminuindo a produção e limitando a compra de insumos em abril, 



 

8 

Semanal (03-09/05/2021) 
 

devido a mais um declínio no volume de novos pedidos. Dito isso, as vendas e a 
produção caíram a um ritmo marginal, mais lento do que o registrado em março. 
Enquanto isso, as empresas limitaram a compra de insumos, mas aumentaram o 
índice de emprego em meio a projeções otimistas das perspectivas de negócios. 
(IHS Markit, 03/05/2021). 
 

 No setor de energia, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao 
comunicado divulgado em 14/08/2020, informa que assinou com a São Francisco 
Energia S.A., subsidiária da Global Participações em Energia S.A., contrato para a 
venda das três usinas termelétricas movidas a óleo combustível, localizadas em 
Camaçari, no estado da Bahia (UTEs Polo Camaçari). O valor da venda é de R$ 95 
milhões e não considera os ajustes previstos em contrato até o fechamento da 
transação, que está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, a exemplo 
das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As UTEs Polo Camaçari são ativos da 
Petrobras e englobam as usinas Arembepe, Bahia 1 e Muricy, com potência total 
instalada de 329 MW. As usinas operam com óleo combustível e têm contratos de 
comercialização de energia no ambiente regulado com vigência até dezembro de 
2023 para as UTEs Arembepe e Muricy e até dezembro de 2025 para a UTE Bahia 
1. (Petrobras; Valor Econômico, 03/05/2021). 
 

 Ainda no setor de energia, o Complexo Eólico Folha Larga Norte, situado em 
Campo Formoso (BA), é o terceiro empreendimento da EDF Renewables a entrar 
em operação no Brasil. Com investimento de mais de R$ 1,5 bilhão, Folha Larga 
Norte possui duas fases que totalizam 82 aerogeradores e 344 MW de capacidade 
instalada, o equivalente ao consumo de energia de aproximadamente 850 mil lares 
brasileiros. Folha Larga Norte foi viabilizada pela contratação de venda de energia 
nos leilões do governo – ambiente de comercialização regulada (ACR A-4/2018 e 
ACR A-6/2018), e no mercado livre pela celebração do compromisso com a 
Braskem como consumidor âncora, além de outros agentes. Pelo acordo, a maior 
petroquímica das Américas se comprometeu a comprar energia do projeto da EDF 
Renewables por 20 anos em um contrato de compra de energia renovável 
(Renewable PPA). (Braskem, 05/05/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Em abril, o Índice de Confiança Empresarial do Ibre/FGV subiu 4,3 pontos passando 
para 89,8 pontos, após seis quedas consecutivas. Ao recuar 1,0 ponto, a tendência 
de queda foi mantida em médias móveis trimestrais. Esse índice consolida os 
índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas sondagens empresariais: 
Indústria, Serviços, Comércio e Construção. Nesse mês, os destaques setoriais 
ficaram por conta das altas de 11,6 e 4,1 pontos, da confiança do Comércio e 
Serviços, respectivamente. (FGV/Ibre, 03/05/2021). 
 



 

9 

Semanal (03-09/05/2021) 
 

 Os dados de emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da Economia, mostram o fechamento de 598 vagas no 
comércio durante o mês de março. Entretanto, no trimestre, o setor soma 5,1 mil 
postos de trabalhos abertos, liderados pelos segmentos de materiais de 
construção, seguidos de supermercados e demais mercado de alimentos. O 
segmento de vestuário com 1,5 mil vagas perdidas foi o único a ter saldo negativo 
nesse período. (Fecomércio-BA, 03/05/2021). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) alcançou, 
em abril, o recorde histórico para o número de famílias endividadas no país. Nesse 
mês, o percentual de brasileiros com dívidas chegou a 67,5%, igualando o nível de 
agosto do ano passado. Em relação a março de 2021 a alta foi de 0,2 ponto 
percentual, e em abril de 2020 foi de 0,9 ponto percentual. (CNC, 04/05/2021). 
 

 A Peic aponta queda de 24,2% em abril para o percentual de famílias que têm 
dívidas em atraso, 1,1 ponto percentual abaixo do apurado no mesmo período de 
2020. A parcela dos brasileiros que declarou sem condições de pagar as contas ou 
dívidas e que permaneceu inadimplente caiu para 10,4%, mas teve alta de 0,5 
ponto percentual em relação a abril de 2020. (CNC, 04/05/2021). 
 

 Os dados do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar) revelam um avanço nas vendas do setor varejista de 33,2% para abril e 
16,5% para maio, em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os meses 
de março e abril, os segmentos que indicaram crescimento contínuo foram: Artigos 
farmacêuticos, Tecidos, Vestuário e calçados, Livros, jornais e papelaria, Materiais 
de construção, e Móveis e eletrodomésticos. O segmento de hiper e super deverá 
registrar queda nas vendas. (Ibevar, 04/05/2021).  
 

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em março de 2021 recuo de 
0,8%, em relação a igual mês do ano anterior. No cenário nacional, a expansão nos 
negócios foi de 2,4%, na mesma base de comparação. (IBGE, 07/05/2021). 
 

 Em relação ao mês imediatamente anterior, as vendas no Estado da Bahia 
recuaram 7,2%. No trimestre, as taxas no Estado e no país foram negativas em 
2,9% e 0,6%, respectivamente. (IBGE, 07/05/2021). 
 

 Na série sem ajuste sazonal, os segmentos Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (-10,4%), e Tecidos, vestuário e calçados (-
33,4%) exerceram as maiores influências negativas no comportamento das vendas 
do varejo baiano em março. Por outro lado, os segmentos de Móveis e 
eletrodomésticos (30,7%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (11,1%), e 
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (9,8%) 
foram responsáveis por atenuar a intensidade do recuo nas vendas. (IBGE, 
07/05/2021). 
 



 

10 

Semanal (03-09/05/2021) 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção apresentou expansão de 8,5% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação foi negativa em 7,0%. (IBGE, 07/05/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 45,4% nas 
vendas em março de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
Material de construção, as vendas no mês de março cresceram 5,6%, na 
comparação com o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses a taxa 
foi negativa em 20,6% para Veículos, motos, partes e peças e positiva em 10,0% 
para Material de construção. (IBGE, 07/05/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte (Setre), assinou os contratos de gestão para a implantação e operação de 
dois Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol), um na região da Chapada 
Diamantina, com investimento de R$ 1,6 milhão; e outro na cidade de Porto 
Seguro, na região da Costa do Descobrimento, com um investimento de R$ 1 
milhão. O ato de assinatura ocorreu na sede da Setre, no Centro Administrativo da 
Bahia (CAB), em Salvador. Para o secretário da Setre, Davidson Magalhães, a 
importância desse investimento está no acompanhamento aos empreendimentos, 
permitindo a emancipação econômica de pessoas que não têm acesso à crédito e 
nem à assistência técnica. “Os centros de economia solidária se constituem nas 
mais importantes políticas públicas de economia solidária do país, que tem como 
objetivo principal fortalecer a economia regional e local, gerando emprego e renda 
em toda a Bahia”, explicou. (Secom). 
 

 No terreno do antigo Centro Social Urbano (CSU), no Bairro Itaípe, em Ilhéus, o 
governador Rui Costa assinou a ordem de serviço para a construção de uma escola, 
que será erguida no local. Serão investidos cerca de R$ 18,5 milhões nas 25 salas 
de aula, contemplando ainda um auditório para 175 lugares com camarins e área 
técnica, biblioteca, secretaria, diretoria, coordenação pedagógica, sala de 
professores, de multimídia, laboratórios de línguas, de informática, dois 
laboratórios de ciências, sala multifuncional, sala de dança e vivências corporais, 
copa e sanitários. O local também vai abrigar quadra poliesportiva coberta com 
arquibancada, além de campo de futebol society. (Secom). 
 

 Executivos dos grupos chineses CRCC Investimento Latino-América e CR20 Brasil, 
responsáveis pela construção da ponte Salvador-Itaparica, se reuniram com o 
Governo do Estado, na quarta-feira (5), para tratar da preparação para o início das 
obras e novos investimentos da China na Bahia. Há expectativa que o início da 
construção ocorra até o fim do ano. O governador Rui Costa, o vice-governador e 
novo titular do Planejamento, João Leão, e o secretário de Infraestrutura, Marcus 
Cavalcanti, receberam os empresários Tian Xiao Yu, diretor-geral da CRCC na 
América Latina, e Shao Xiaohui, diretor-geral CR20 no Brasil. “Falamos da possível 
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duplicação da BA-001, até Santo Antônio de Jesus, no pós ponte, investimentos 
chineses em energias renováveis, na área imobiliária, situação inclusive que a 
Seplan irá realizar um estudo minucioso, em parceria com a SDE, para construção 
de um centro industrial em Jaguaripe, além de intervenções em Valença e outros 
município do Recôncavo e Baixo Sul. Destaco que nossa parceria com a China está 
cada vez mais forte”, disse Leão. (Secom). 
 

 O setor de eventos e turismo acaba de ganhar uma ajuda importante para mitigar 
os efeitos da pandemia. A Lei nº 14.148/2021, que cria o Programa Emergencial de 
Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores 
Críticos (PGSC), foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário 
Oficial da União em (04.05). A medida autoriza a renegociação de dívidas 
tributárias e não tributárias, além de oferecer desconto de até 70% sobre o valor 
total da dívida e prazo de quitação de mais de 12 anos. As ações emergenciais 
atingem empresas que realizam congressos, feiras, shows e espetáculos em geral, 
além de hotéis, cinemas e prestadores de serviços turísticos. O ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto, ressalta que o segmento foi um dos mais afetados 
pela pandemia e que a lei vai beneficiar milhões de empresas e de famílias. “A 
aprovação desta lei é essencial para atender à demanda do setor e ajudar a manter 
os empregos de milhares de pais e mães de família. Antes da pandemia estes 
segmentos representavam 37% na arrecadação de impostos federais relativos ao 
setor de turismo, sendo responsáveis pela geração anual de R$ 8,1 bilhões. (MTur). 
 

 A potencialização dos diversos segmentos turísticos de Ibicoara, município 
localizado na Chapada Diamantina, que fica a 570 quilômetros da capital baiana. 
foi colocada em pauta em reunião na Secretaria de Turismo. Na ocasião,  os 
gestores trataram da necessidade de qualificação da mão-de-obra,  além da 
contratação de cursos com o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas 
empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de aprendizagem comercial (Senac) para 
que os destinos possam oferecer um receptivo de qualidade aos turistas que 
procuram o Estado. Ibicoara é famosa pela Cachoeira do Buracão, que tem cerca 
de 85 metros de altura e abriga outra grande atração turística da Chapada, que é a 
Cachoeira da Fumacinha. Aliado a essas belezas naturais, a região ainda possui 
grande apelo para o turismo rural, gastronômico e religioso. (Setur). 
 

 Projetos e ações para o desenvolvimento turístico do município de Prado, na Costa 
das Baleias (sul da Bahia), foram discutidos na Secretaria de Turismo do Estado 
(Setur). O trabalho de promoção do destino é uma das prioridades, para o 
município. A região se subdivide em quatro destinos principais - a sede Prado e 
Guaratiba, Cumuruxatiba e Corumbau, precisam ter suas identidades trabalhadas 
individualmente. Entre os projetos, está a elaboração de um roteiro para 
desenvolver o turismo cultural, náutico e de experiência. A região preserva 
importantes reservas indígenas e abriga o Parque do Descobrimento. Em Prado 
está também a praia do Caí, onde a frota de Pedro Álvares Cabral teria 
desembarcado. A temporada de acasalamento das baleias jubarte, que 
normalmente vai de junho a outubro, é uma das grandes alavancas do turismo da 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.148-de-3-de-maio-de-2021-317508601
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região. O local apresenta ainda demandas como a dragagem e a construção de 
uma espécie de quebra-mar na entrada da Barra, onde o rio encontra com o mar e 
é ponto de atracagem de embarcações. (Setur). 
 

 A duplicação de um trecho de 5,4 quilômetros da BA-001, que liga as praias do sul 
de Ilhéus ao entroncamento com a BR-251, passando pela nova Ponte Ilhéus-
Pontal, está concluída e foi entregue pelo governador Rui Costa. A obra, que 
beneficia 185 mil moradores do sul da Bahia, foi coordenada pela Secretaria de 
Infraestrutura do Estado (Seinfra) e recebeu investimentos da ordem de R$ 10,5 
milhões. Ainda em Ilhéus, Rui assinou ordem de serviço para a construção de um 
prédio escolar com 25 salas, que irá sediar um colégio estadual. De acordo com o 
governador, a obra de duplicação requalifica toda a Zona Sul de Ilhéus. (Secom).  
 

 Uma live na noite desta quarta-feira (5) marcou o encerramento do Projeto Rede 
de Turismo da Baía de Todos-os-Santos (RBTS), que reúne mais de 200 
empreendedores da região. A iniciativa integrou as ações do Programa Nacional do 
Turismo (Prodetur Nacional Bahia), que visa fomentar o turismo náutico e cultural 
nos 18 municípios da região, incluindo Salvador, Cachoeira, Itaparica e Salinas da 
Margarida. O objetivo da RBTS é gerar emprego e renda para a população local por 
meio da oferta qualificada de produtos e serviços turísticos. Para tanto, o trabalho 
de formação da rede foi realizado durante cerca de três anos com a preparação de 
planos de negócio e qualificação de trabalhadores e empresários de seis 
categorias: hospedagem, gastronomia, artesanato, manifestações culturais, 
empreendimentos náuticos e receptivos turísticos. (Setur). 
 
 

 Um levantamento realizado pela empresa Decolar apontou que, durante o 
primeiro trimestre de 2021, os brasileiros preferiram os destinos do Nordeste e do 
Sudeste na hora de programar uma viagem. Entre os dez mais pesquisados na 
plataforma, quatro cidades são da região mais populosa do país e outras quatro 
nordestinas. O destaque vai para Rio de Janeiro (RJ), Porto de Galinhas (PE) e 
Maceió (AL), que apareceram entre as três primeiras colocações do ranking. Além 
da capital fluminense, o Sudeste trouxe destinos como Búzios (RJ), São Paulo (SP) e 
Campos do Jordão (SP). Complementando a lista nordestina, os internautas 
tiveram maior procura por Natal (RN) e Porto Seguro, no sul da Bahia. Gramado 
(RS) e Florianópolis (SC) completam o ranking da plataforma de busca. Realizado 
entre o dia 1º de janeiro e 18 de abril deste ano, o levantamento teve como base 
as buscas de hotelaria no site e no aplicativo da empresa. (MTur).  
 
 
 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 A recuperação da economia global favorece a manutenção das exportações 
brasileiras em patamares elevados. A balança comercial registrou superávit de US$ 
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10,3 bilhões em abril, resultado das exportações e importações somando US$ 26,4 
bilhões e US$ 16,1 bilhões, respectivamente. As receitas, que cresceram 50,5% em 
relação a abril do ano passado, se mantiveram elevadas ao longo do mês, com 
destaque para as vendas de produtos básicos – em especial, soja e celulose, acima 
da sazonalidade. As importações também continuaram em ritmo positivo no mês, 
avançando 41,1%, sobretudo pelas compras de petróleo, combustíveis e peças 
automotivas. Por fim, a balança comercial acumula superávit de US$ 18,2 bilhões 
no ano, ante US$ 9 bilhões no mesmo período de 2020. 
 

 As exportações de soja aumentaram 43% no período e responderam por 27% das 
vendas totais do país ao exterior em abril. Os fortes embarques do grão em março 
e abril ocorreram após um atraso da safra recorde, que reduziu a exportação 
brasileira no início da temporada e preocupou o mercado global. O Brasil é o maior 
exportador mundial de soja. Já o valor das exportações de minério de ferro e seus 
concentrados tiveram alta de 106% sobre a média diária de abril do ano passado, 
impactados por uma alta dos preços. 
 

 As importações tiveram impulso em um momento de recuperação da economia. 
No período, registrou-se aumento de 1,6% na importação de bens agropecuários, 
35,5% da indústria extrativa e 42,6% em produtos da indústria de transformação. 
 

 Apesar da retórica protecionista de Joe Biden, o novo presidente dos EUA está se 
revelando uma bênção para o comércio global. O motivo é o pacote de estímulo do 
governo, de US$ 1,9 trilhão, parte do qual vem sendo gasto em produtos 
procedentes do exterior. Com isso, o déficit comercial dos EUA em bens disparou. 
Subiu para US$ 91 bilhões em março, valor US$ 25 bilhões acima do registrado no 
mesmo mês do ano passado e recorde da série histórica, após a Segunda Guerra 
Mundial. O déficit comercial total, que inclui serviços, atingiu US$ 74,4 bilhões em 
março. Esse também é o maior déficit dessa série, que começa em 1992. A maior 
parte disso se deve às fortes importações de bens, cujo valor inchou para US$ 
234,4 bilhões em março, um aumento de dois dígitos na comparação com o 
mesmo mês de 2020. Embora março de 2020 tenha sido o mês em que os efeitos 
negativos da pandemia realmente começaram a bater, o nível atual de 
importações é bem superior à média de 2019-2018 de US$ 209 bilhões, segundo 
dados oficiais. (Valor Econômico, 05/05/2021). 
 

 O bom desempenho das contas externas e o provável superávit comercial recorde 
forçam uma valorização do real, ainda que contida pelo peso negativo das dúvidas 
sobre solvência fiscal e do baixo crescimento da economia brasileira. A apreciação 
da moeda brasileira, possivelmente, já teria jogado o dólar abaixo dos R$ 5 se não 
fossem as intervenções desastradas do presidente Jair Bolsonaro e as travessuras 
do governo no péssimo desenho do orçamento de 2021. O Brasil não tem hoje 
problemas nas contas com o exterior, o dinheiro não está fugindo do país, embora 
a desconfiança se manifeste onde nos últimos anos ela não existiu: nos 
investimentos diretos no país, sintoma de uma lesão estrutural grave. (Valor 
Econômico, 05/05/2021). 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/brasil-assume-lideranca-mundial-na-producao-de-soja-segundo-eua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/brasil-assume-lideranca-mundial-na-producao-de-soja-segundo-eua.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/pib-caiu-menos-em-paises-que-reagiram-rapido-a-pandemia.shtml
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 Um super ciclo de preços das commodities metálicas - cobre, níquel, zinco e 

alumínio, entre outras matérias-primas de bens minerais -, como o de 2005 a 2008, 
poderá ser visto ainda este ano. É possível que ocorra a partir do segundo 
semestre, com a forte retomada da economia dos EUA, a continuidade da 
demanda aquecida da China e o início de recuperação da Europa, afirma Tito 
Martins, presidente da Nexa Resources, mineradora de zinco, cobre, chumbo e 
prata que é controlada pelo grupo Votorantim. Analistas e especialistas que 
acompanham o mercado de metais de base compartilham a perspectiva desse 
cenário, com poucos sinais de desaceleração da demanda por commodities 
industriais nas economias desenvolvidas. O minério de ferro já quase superou seu 
maior valor, de 2008. (Valor Econômico, 05/05/2021). 
 

 Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), afirma que medidas 
antidumping favorecem países emergentes depois de sanções. Em levantamento 
que considerou 668 setores de 52 países, o impacto após a imposição de medidas 
antidumping é de aumento médio de 21,5% “no mark-up” – margem preço-custo –
em relação aos níveis anteriores ao benefício. Nas economias emergentes, em que 
foram levantadas 284 indústrias de 24 países, o acréscimo foi de 59%. Na América 
Latina e Caribe, a análise incluiu 102 indústrias de nove países, indicando aumento 
de 80% na margem praticada anteriormente às medidas antidumping. Os países da 
região que tiveram dados reunidos no estudo foram, além do Brasil, Argentina, 
Colômbia, Equador, Jamaica, México, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai. Apesar de 
não ter aplicado sobretaxas antidumping no ano passado, o Brasil é o quarto país 
do mundo com maior estoque de medidas vigentes. (Valor Econômico, 
07/05/2021). 
 

7. Finanças Públicas 
 

 O presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, sofreu muitas negativas de 
parlamentares, e de alguns órgãos ligados à Fazenda, dentre eles o Comitê 
Nacional de Secretários da Fazenda (Comsefaz) sobre a extinção da Comissão 
Mista da Reforma Tributária.  
 

 O presidente da Câmara argumenta que a ideia de anular a Comissão seria em 
função de manter a tramitação da reforma e evitar futuras contestações judiciais, 
uma vez que o prazo de conclusão dos trabalhos do colegiado teria expirado há 
mais de um ano. 
 
 

 Para alguns Senadores a extinção da comissão mista paralisaria um debate mais 
amplo sobre a reforma tributária. E que ao contrário, a mesma deve cumprir seu 
papel que é o de produzir recomendações que conciliem as principais propostas 
em tramitação.  
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 Convém ressaltar que o texto produzido pela relatoria da Comissão já apresenta 
avanços importantes, o que, com sua extinção, tornaria sem efeito tanto os 
trabalhos da relatoria, como anularia muitas reuniões e debates realizados ao 
longo de mais de dois anos entre legisladores, entidades e governo federal. 
 
 

 O texto do relator Agnaldo Ribeiro busca unificar os tributos, através da 
substituição do Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para 
financiamento da seguridade social (Cofins), Imposto sobre produtos 
industrializados (IPI), Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e 
Imposto sobre serviços (ISS) pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) sugerindo 
ainda a criação do Imposto Seletivo para a complementação do IBS. O mesmo 
embasou seu texto a partir de três matérias: a proposta de emenda à Constituição 
(PEC) 45/2019 originária na Câmara, a PEC 110/2019 do Senado e o Projeto de Lei 
(PL) 3.887/2020 de autoria do poder executivo.     
 

 Convém ressaltar que as PECs convergem para que se extingam os tributos 
incidentes sobre bens e serviços, ao passo que o PL do poder executivo institui a 
Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).  
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)

( 1) 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Mar. Abr. Maio Jun. Tendência 

Indústria (fev.) -20,9 -18,0 -9,4  -12,3 -10,5 -9,2  
 

Comércio (fev.) 2,5 2,8 -1,6  -9,1 -6,7 -5,6  
 

Serviços (fev.) -14,0 -13,0 -16,2  -15,5 -8,6 -8,0  
 

Agricultura (mar.)
2
 -0,5     -0,5 -0,5 -0,5 

 

Exportações (mar.) 0,7 -6,6 -6,7   15,2 20,3 12,0 
 

Importações (mar.) 31,7 22,4 -17,7   50,4 42,1 25,3 
 

ICMS (mar.)
3
 10,8 18,3 3,9   12,4 15,8 9,2 

 

FPE (mar.)
3
 24,0 16,2 -0,1   6,8 15,8 21,7 

 
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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