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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos (EUA) informou que a economia 
dos Estados Unidos em março criou 916 mil postos de trabalho fora do setor agrícola, o 
que fez com que a taxa de desemprego do país recuasse para 6%. Foi o melhor resultado 
desde agosto do ano passado. Os dados do mercado de trabalho de fevereiro também 
foram revisados para cima para mostrar 468 mil empregos criados, acima dos 379 mil 
relatados anteriormente. 
 
O resultado melhor do que o esperado é atribuído ao avanço da vacinação no país e aos 
estímulos financeiros injetados na economia pelo governo dos EUA. A administração do 
presidente Joe Biden já aprovou um pacote de US$ 1,9 trilhão para combater os impactos 
econômicos da pandemia de coronavírus. 
 
A Agência de Alimentos das Nações Unidas (FAO) anunciou, dia 8, que os preços mundiais 
dos alimentos subiram pelo décimo mês consecutivo em março, atingindo seu nível mais 
alto desde junho de 2014, liderados por saltos nos índices de óleos vegetais, carnes e 
laticínios. O índice de preços dos alimentos da organização, que mede as variações 
mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carnes e açúcar, teve média de 
118,5 pontos no mês passado, contra 116,1 ligeiramente revisados em fevereiro. 
 
A FAO, sediada em Roma, também disse em um comunicado que as colheitas mundiais de 
cereais continuam em curso para atingir um recorde anual em 2021, acrescentando que as 
primeiras indicações apontam para um novo aumento na produção este ano. 
 
A FAO elevou sua previsão para a safra de cereais de 2021 para 2,765 bilhões de 
toneladas, de uma estimativa anterior de 2,761 bilhões, apontando para um aumento de 
2% ano a ano. A FAO espera que a produção global de cereais aumente pelo terceiro ano 
consecutivo em 2021. 
 
A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, 
afirmou nesta quinta-feira (8) que o comércio se tornou mais resiliente do que o esperado 
durante a pandemia de coronavírus e que deve crescer 8% este ano, ajudando a sustentar 
a recuperação no crescimento econômico. “Primeiro, tornando as vacinas mais disponíveis 
ao reduzir as restrições de exportação, trabalhando com produtores para oferecer 
volumes e tendo mais vacinas em todo o mundo. E segundo, acho que um sistema 
comercial multilateral forte pode contribuir muito para a recuperação internacional." 
 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/joe-biden/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/11/biden-assina-pacote-de-estimulo-de-us-19-trilhao.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/onu/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fao/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/omc/
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A nova edição do relatório "World Economic Outlook", do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), divulgado dia 6, concluiu que a economia global poderia ter queda 
três vezes maior, não fossem os estímulos monetários injetados pelos bancos centrais 
durante a pandemia do coronavírus, mas a persistência de números surpreendentes 
depende da vacinação em massa. Com esses estímulos monetários ainda irrigando as 
economias, o FMI revisou para cima as projeções de crescimento global para 2021 e 
2022. A alta deve ser de 6% neste ano e 4,4% no próximo. O aumento é de 0,8 e 0,2 ponto 
percentual em relação ao relatório de outubro, respectivamente. 
 
O FMI ressalta, entretanto, que a vacinação contra a covid-19 é fator primordial para que 
os números se tornem realidade. A variável é tão importante que o fundo avisa que um 
desempenho melhor que o esperado pode dar vigor à recuperação em todo mundo, mas 
novas variantes que coloquem em xeque a efetividade das vacinas causariam uma severa 
revisão para baixo. 
 
O FMI fez uma série de revisões para cima ao longo de 2020, conforme as economias 
reagiram à pandemia do coronavírus. O maior otimismo do órgão um ano adentro da 
pandemia tem como plano de fundo, além da ação monetária e das vacinas, uma certa 
adaptação à "vida em pandemia". 
 
A retração para a economia global em 2020 é de 3,3%, com impacto desigual a depender 
do perfil de cada país e de sua força de trabalho. As consequências serão particularmente 
agudas em países dependentes do turismo, com dívida pública mais alta e menor 
capacidade de vasto atendimento de saúde. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Os dados da produção industrial divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) registraram queda, na passagem de janeiro para fevereiro, em 10 das 15 
regiões pesquisadas. No resultado geral do país, a indústria teve queda de 0,7% em 
fevereiro, interrompendo uma sequência de nove altas consecutivas. 
 
De acordo com o IBGE, o resultado negativo da indústria nacional foi puxado, 
principalmente, pelo baixo desempenho de São Paulo, maior parque industrial do país, 
que registrou recuo de -1,3% em fevereiro, "em razão de reduções na produção da 
indústria alimentícia e na de derivados de petróleo". A segunda maior influência negativa, 
segundo o IBGE, partiu do Pará, que teve queda de 7,4% no mês devido, sobretudo, à 
indústria extrativa. 
 
Dentre os cinco locais que registraram crescimento na passagem de janeiro para fevereiro, 
o principal destaque ficou com o Rio de Janeiro, com 1,9% de alta na produção, a quarta 
taxa positiva seguida do estado. O resultado foi puxado, sobretudo, pelos setores de 
metalurgia e de veículos automotores. 
 
 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/fmi/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fmi/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/01/producao-industrial-cai-07percent-em-fevereiro-apos-9-meses-de-crescimento.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/01/producao-industrial-cai-07percent-em-fevereiro-apos-9-meses-de-crescimento.ghtml
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A segunda maior influência positiva sobre o resultado nacional partiu de Mato Grosso, que 
teve a maior taxa de crescimento em termos absolutos, de 7,3%. Segundo o IBGE, devido 
ao bom desempenho do setor de alimentos. 
 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getulio Vargas caiu pelo 
terceiro mês seguido, atingindo o menor nível desde agosto de 2020. O IAEmp  caiu 5,8 
pontos em março, para 77,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp cedeu em 2,8 
pontos, para 81,2 pontos. 
 
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) caiu 0,2 ponto para 99,1 pontos. O ICD é 
um indicador com sinal semelhante ao da taxa de desemprego, ou seja, quanto menor o 
número, melhor o resultado. 
 
Segundo a FGV, a queda do ICD foi influenciada pelas duas classes de maior renda familiar. 
A maior contribuição foi dada pela classe familiar com renda superior a R$ 9.600.00, 
seguida da classe familiar com renda entre R$ 4.800.00 e R$ 9.600.00, cujos indicadores 
de Emprego Local Atual (invertido) caíram 2,6 e 0,6 pontos, respectivamente. 
 
Segundo o Banco Central (BC), no mês de março, o saldo das cadernetas de poupança foi 
negativo em R$ 3,524 bilhões. Os depósitos totalizaram R$ 317,650 bilhões, enquanto os 
saques da poupança somaram R$ 321,174 bilhões. Foi o terceiro mês seguido em que a 
retirada de recursos da poupança superou os depósitos. O volume foi menor que o dos 
meses de janeiro e fevereiro, quando, respectivamente, R$ 18 bilhões e R$ 5,8 
bilhões deixaram a modalidade de investimentos. 
 
Considerando-se apenas meses de março, porém, o resultado de 2021 foi a maior saída 
líquida de valores da caderneta de poupança desde 2017, ou seja, em quatro anos. 
Naquele mês, R$ 4,996 bilhões deixaram a caderneta de poupança. No primeiro trimestre 
deste ano, segundo o BC, a saída líquida de recursos da poupança, ou seja, acima dos 
valores depositados, somou R$ 27,541 bilhões — novo recorde histórico. 
 
A evasão de recursos da caderneta de poupança coincide com os maiores gastos no início 
de cada ano com, entre outros, material escolar e pagamentos de tributos como o IPVA e 
o IPTU, além de parcelas remanescentes das compras de Natal. 
 
Com a saída de recursos da poupança no mês passado, o estoque dos valores depositados, 
o volume total aplicado nessa modalidade, registrou queda. Em dezembro do ano 
passado, o saldo da poupança estava em R$ 1,035 trilhão, passando para R$ 1,014 trilhão 
em fevereiro deste ano e para R$ 1,013 trilhão em março. 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado dia 9 pelo IBGE, foi 
0,93% em março, a taxa mais alta para o mês desde 2015, quando atingiu 1,32%. O índice 
acumula variação de 2,05% no ano e de 6,10% nos últimos 12 meses. Os principais 
impactos vêm dos aumentos nos preços de combustíveis (11,23%) e do gás de botijão 
(4,98%). 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/04/com-gastos-de-inicio-de-ano-e-fim-de-auxilio-poupanca-tem-saida-recorde-de-recursos-em-janeiro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/04/saques-da-poupanca-superam-depositos-em-r-58-bilhoes-em-fevereiro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/04/saques-da-poupanca-superam-depositos-em-r-58-bilhoes-em-fevereiro.ghtml
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“Foram aplicados sucessivos reajustes nos preços da gasolina e do óleo diesel nas 
refinarias entre fevereiro e março e isso acabou impactando os preços de venda para o 
consumidor final nas bombas. A gasolina nos postos teve alta de 11,26%, o etanol, de 
12,59% e o óleo diesel, de 9,05%. O mesmo aconteceu com o gás, que teve dois reajustes 
nas refinarias nesse período, acumulando alta de 10,46%, e agora o consumidor percebe 
esse aumento”, explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov. 
 
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram avanço nos preços em 
fevereiro. Os Transportes tiveram a maior alta (3,81%) e o maior impacto, 0,77 ponto 
percentual (p.p.) no índice do mês.  
 
Segundo o IBGE, a gasolina (11,26%) foi o item que exerceu o maior impacto sobre o 
índice do mês, respondendo sozinha por 0,60 ponto percentual do IPCA de março. Os 
preços do etanol (12,59%) e do óleo diesel (9,05%) também subiram, contribuindo 
conjuntamente com mais 0,11 p.p. para a taxa de inflação de março. 
 
Na nova edição do relatório "World Economic Outlook", divulgado dia 6, o  FMI fez um 
pequeno ajuste na projeção de crescimento da economia do Brasil para este ano e 
manteve inalterada sua estimativa para 2022, em meio a incertezas em torno da trajetória 
da pandemia e da vacinação. 
 
De acordo com o relatório, o FMI calcula crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro de 3,7% este ano, apenas 0,1 ponto percentual a mais do que o previsto na 
estimativa de janeiro. Para 2022, o Fundo manteve a projeção de uma expansão de 2,6% 
do PIB. 
 
A perspectiva do FMI para o grupo de mercados emergentes e em desenvolvimento, que 
inclui o Brasil, melhorou em 0,4 ponto percentual para este ano, um crescimento de 6,7%, 
mas ficou inalterado em 5,0% para 2022. 
 
"Graças à recuperação global da manufatura no segundo semestre de 2020, o crescimento 
superou as expectativas em alguns grandes países exportadores na região", completou o 
organismo multilateral, citando Argentina, Brasil e Peru, mas o FMI chamou a atenção 
para o fato de que a maioria dos países da região ainda não garantiu vacinas suficientes 
para imunizar suas populações. “O cenário de longo prazo continua a depender da 
trajetória da pandemia", disse. 
 
1.3 Cenário Baiano 

De acordo com os dados do IBGE, a produção industrial baiana registrou em fevereiro a 
maior queda desde maio de 2020. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), na 
passagem de janeiro para fevereiro, a indústria da Bahia registrou queda de 5,8%. Já na 
comparação com fevereiro de 2020, a retração foi de 20,9% – a maior para a indústria 
baiana desde maio do ano passado, quando recuou 21,4%. 
 
O fechamento da fábrica da Ford na Bahia provocou, ainda, o pior resultado regional do 
indicador acumulado nos dois primeiros meses do ano, também na comparação com igual 

https://br.investing.com/economic-calendar/gdp-413
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período do ano passado (-18%). Já no acumulado em 12 meses, a indústria baiana 
registrou queda de 9,4%. O encerramento da produção da Ford no Brasil gerou um efeito 
dominó na economia baiana, que se reflete em outros setores. 
 
A montadora disse que, com o fechamento das unidades no país, cinco mil empregos 
foram perdidos no Brasil e na Argentina, mas, segundo o  Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o impacto da saída da montadora deve 
ser 20 vezes maior. É que há toda uma cadeia indireta ligada à produção da empresa. 
 

Já as exportações baianas totalizaram US$ 683,5 milhões em março, com aumento de 
0,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Nos primeiros três meses do ano, o 
estado acumula US$ 1,75 bilhão, com queda de 6,6% sobre o mesmo período de 2020. Já 
as importações ficaram no mês passado em US$ 612 milhões, aumento de 31,7% na 
mesma base de comparação. No trimestre, as importações baianas alcançaram US$ 1,70 
bilhão, crescimento de 22,4% sobre igual período do ano passado. 

A elevação dos preços das commodities e a desvalorização do real contribuíram para 
melhorar o desempenho exportador em março. No trimestre, o aumento nos preços 
médios já alcança 43,7%, comparado a igual período do ano passado. Já o volume 
embarcado recuou 35%. Já as importações estão conseguindo um desempenho superior 
ao registrado no ano passado, mesmo em um cenário de agravamento da pandemia. 
Ainda assim, a alta no trimestre não parece estar dentro de um contexto de recuperação 
da atividade econômica, e foi basicamente puxada pelo setor de combustíveis. Ainda há 
muita instabilidade em função da pandemia e é difícil saber se o crescimento irá se 
manter, por depender do câmbio e da recuperação da demanda doméstica. 

O trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 1), que vai de Ilhéus a Caetité, na 
Bahia, foi arrematado em proposta única por R$ 32.7 milhões pela Bahia Mineração S/A 
(Bamin) dia 8. A disputa aconteceu na sede da B3, em São Paulo. 
 
A Bamin ficará responsável pela finalização do empreendimento e pela operação do 
trecho, em uma concessão que vai durar 35 anos, totalizando R$ 3,3 bilhões de 
investimentos. Desse total, R$ 1,6 bilhão será utilizado para a conclusão das obras, que 
estão com 80% de execução. Além disso, a subconcessão da Fiol vai permitir a criação de 
55 mil empregos diretos, indiretos e efeito-renda ao longo da concessão. 
 
A ferrovia começou a ser construída em 2010 e deveria ter sido entregue em 2014, mas o 
governo federal na gestão de Michel Temer, alegou falta de verba. Aproximadamente 75% 
das obras estão concluídas e os outros 25% serão bancados pela Bamin. 
 
O traçado da Fiol 1 passará pelas seguintes cidades baianas: Ilhéus, Uruçuca, Aureliano 
Leal, Ubaitaba, Gongogi, Itagibá, Itagi, Jequié, Manoel Vitorino, Mirante, Tanhaçu, 
Aracatu, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiassucê e 
Caetité. 
 
 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00fQCM3Se0vz7qEojVy_sgIO99ksg:1617996019783&q=Departamento+Intersindical+de+Estat%C3%ADstica+e+Estudos+Socioecon%C3%B4micos&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyyMDIxzosvW8Tq6pJakFhUkpibmleSr-CZV5JaVJyZl5KZnJijkJKq4FpcklhyeG1xCVBAAcwtTckvVgjOT87MT03Ozzu8JTczOb8YAAk6a5xZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjn9obw8PHvAhV6HbkGHU97CwMQmxMoATAyegQINhAD
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00fQCM3Se0vz7qEojVy_sgIO99ksg:1617996019783&q=Departamento+Intersindical+de+Estat%C3%ADstica+e+Estudos+Socioecon%C3%B4micos&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyyMDIxzosvW8Tq6pJakFhUkpibmleSr-CZV5JaVJyZl5KZnJijkJKq4FpcklhyeG1xCVBAAcwtTckvVgjOT87MT03Ozzu8JTczOb8YAAk6a5xZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjn9obw8PHvAhV6HbkGHU97CwMQmxMoATAyegQINhAD
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/11/anuncio-de-saida-da-ford-do-brasil-completa-um-mes-dieese-estima-perda-de-124-mil-postos-de-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/11/anuncio-de-saida-da-ford-do-brasil-completa-um-mes-dieese-estima-perda-de-124-mil-postos-de-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/04/05/leilao-de-concessao-do-trecho-baiano-da-ferrovia-oeste-leste-sera-realizado-na-quinta-feira.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/bmf-bovespa/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/15/antt-aprova-edital-de-concessao-da-ferrovia-oeste-leste-com-previsao-de-leilao-em-abril.ghtml
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De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a expectativa é de 
que a Fiol 1 comece a operar em 2025, já transportando mais de 18 milhões de toneladas 
de carga, entre grãos e, principalmente, o minério de ferro produzido na região de Caetité. 
 
A ANTT ainda informou que a operação inicial deve contar com pelo menos 16 
locomotivas e mais de 1,4 mil vagões, sendo pelo menos 1,1 mil destinados apenas para o 
escoamento de minério de ferro. Montante que, segundo a agência, terá um incremento 
diante do aumento da demanda, chegando a 34 locomotivas e 2,6 mil vagões, dentro de 
10 anos. Além de Ilhéus e Caetité, um terceiro pátio será instalado no município de 
Brumado. 
 
O governo do estado depositou R$ 250 milhões, na quarta-feira, 7/04, no Fundo 
Garantidor para Construção da Ponte Salvador-Itaparica (Sistema Viário Oeste). A quantia 
faz parte do compromisso firmado no contrato que prevê a implementação do projeto de 
Parceria Público-Privada (PPP). 

Com quase 12,5 quilômetros de extensão, o equipamento terá investimento de R$ 5,4 
bilhões e aporte total do Estado de R$ 1,5 bilhão, sendo destinado a ser a maior ponte 
sobre lâmina d’água da América Latina. As obras devem começar no final de 2021, com 
duração de quatro anos. 

Durante a construção, estima-se que oito mil novos empregos sejam gerados. A obra 
ficará a cargo do consórcio vencedor da licitação realizada em 2020, formado pelas 
empresas China Communications Construction Company (CCCC Ltd), CCCC South America 
Regional Company (CCCCSA) e China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20). 

A expectativa é que a construção da ponte beneficie diretamente aproximadamente 4,4 
milhões de pessoas na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Além disso, mais de 5,4 
milhões de baianos serão beneficiados indiretamente em outros 100 municípios do 
Recôncavo e do Baixo Sul do estado. 

De acordo com estudo realizado baseado em metodologia do Banco Mundial, a previsão é 
que os recursos públicos investidos tenham retorno de até 3,6 vezes quando o 
equipamento estiver em plena operação. 

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 março, um quadro de menor confiança 
comparativamente ao observado no mês anterior. Com este recuo, o terceiro após sete 
altas mensais consecutivas, o pessimismo aumentou e a confiança empresarial se afastou 
mais um pouco da trajetória de recuperação iniciada em junho passado. 
 
O resultado do mês de março indicou uma queda de confiança da ordem de 98 pontos em 
relação ao observado em fevereiro (-189 pontos). Num comparativo com o registrado um 
ano antes (-95 pontos), a piora no indicador foi de 192 pontos. 
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O recuo no nível de confiança de fevereiro a março aconteceu de forma generalizada, 
visto que repercutiu o retrocesso nos indicadores de todas as quatro atividades. No 
comparativo com o mesmo mês do ano passado, todos os setores analisados também 
apresentaram recuo. 
 
Do conjunto avaliado, os itens situação financeira,  PIB estadual e abertura de 
unidades apresentaram os indicadores de confiança em pior situação no mês. Em 
contrapartida, as variáveis exportação, PIB nacional e inflação foram aquelas com as 
melhores expectativas do empresariado baiano. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 A informação de março para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas 
de 2021 alcançou 264,9 milhões de toneladas e uma área colhida de 67,7 milhões 
de hectares. Em relação a 2020, a área a ser colhida cresceu 3,5% (2,3 milhões de 
hectares). Frente ao previsto no mês anterior, houve alta de 766,4 mil hectares 
(1,1%). (IBGE, 08/04/2021). 
 

 Para a soja, a estimativa de produção bateu um novo recorde: 131,8 milhões de 
toneladas, com alta de 8,5% frente a 2020. Para o milho, espera-se queda de 0,2% 
na produção (menos 4,4% na primeira safra e mais 1,3% na segunda), ficando em 
103,0 milhões de toneladas. Para o arroz são estimadas 11,1 milhões de toneladas, 
alta de 0,2%, e, para o algodão, 5,9 milhões de toneladas, queda de 16,9%. (IBGE, 
08/04/2021). 
 

 As regiões Sul (13,7%), Sudeste (3,5%), Norte (1,4%) e Nordeste (3,3%) tiveram 
altas em suas estimativas, sendo que a primeira deve produzir 83,1 milhões de 
toneladas (31,4% do total nacional); a segunda, 26,6 milhões de toneladas (10,1% 
do total); a terceira, 11,1 milhões de toneladas (4,2% do total) e a quarta, 23,3 
milhões de toneladas (8,8% do total). Já o Centro-Oeste, que é o maior produtor 
(45,5% do total), deve ter queda de 0,9%. (IBGE, 08/04/2021). 
 

 O terceiro Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 
IBGE e sistematizado SEI, relativo a março deste ano, estimou a produção de 
cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, em 10 milhões de toneladas (t) em 
2021, o que representa uma ligeira queda 0,5% na comparação com a safra 2020 – 
que foi o melhor resultado da série histórica da pesquisa. (IBGE, com elaboração 
da SEI, 09/04/2021).  
 

 Em relação ao levantamento do mês anterior, o resultado apresentou uma 
variação positiva de 2,7 pontos percentuais. Destaque positivo para melhora nas 
estimativas das lavouras da soja e do milho. O negativo fica por conta da 
expectativa de uma queda mais acentuada da produção estadual do feijão. (IBGE, 
com elaboração da SEI, 09/04/2021).  



 

8 

Semanal (5-11/04/2021) 
 

 
 As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,17 milhões de hectares 

(ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 1,7% na 
comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média estimada para a safra 
de grãos, no estado, foi de 3,16 t/ha, 2,1% inferior à do ano passado. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 09/04/2021). 
 

 A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, manteve-se projetada em 
torno de 1,2 milhão de t, que representa retração de 18,5% na comparação anual. 
A previsão de área plantada está em 266 mil ha, recuo de 15,6% na mesma base de 
comparação. (IBGE, com elaboração da SEI, 09/04/2021).  
 

 A soja, cuja fase de plantio está concluída, teve sua estimativa revisada para 6,5 
milhões de toneladas – a maior da série histórica do levantamento –, alta de 7,6% 
em relação a 2020. A estimativa da área plantada soma 1,7 milhão ha, que supera 
em 4,9% a de 2020, e o rendimento médio esperado da lavoura é de 3,8 t/ha. 
(IBGE, com elaboração da SEI, 09/04/2021). 
 

 A safra de milho, por sua vez, teve a previsão de recuo reduzida na comparação 
com 2020. A expectativa para as duas safras anuais totalizou 2,4 milhões de 
toneladas em 2021, o que corresponde ainda a uma retração de 7,7% na 
comparação anual. Com relação à área plantada (635 mil ha), o IBGE indica uma 
expansão de 1,8% sobre 2020. (IBGE, com elaboração da SEI, 09/04/2021).  
 

 Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 199 mil toneladas, o 
que implica um recuo 31,3% em relação a 2020. Apesar disso, o levantamento 
revela uma área plantada (435 mil ha) 3,1% superior à verificada no ano passado. A 
má distribuição de chuvas este ano é possivelmente o principal determinante do 
resultado da lavoura, cuja produção é predominantemente em área de sequeiro. 
(IBGE, com elaboração da SEI, 09/04/2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial baiana, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM), divulgada pelo IBGE, recuou 5,8% em fevereiro em relação ao mês anterior, 
pela terceira vez consecutiva. O setor se encontra agora 30,7% abaixo do patamar 
recorde alcançado em junho de 2013 e 17,6% abaixo do nível pré-pandemia 
(fevereiro de 2020). No ano, a indústria acumula queda de 18,0% e, em 12 meses, 
queda de 9,4%. Ressalta-se o impacto do encerramento das atividades da indústria 
automotiva para o baixo desempenho do setor industrial no estado. (IBGE, 
08/04/2021). 
  

 Na comparação com igual mês de 2020, a indústria apresentou variação negativa 
de 20,9% em fevereiro de 2021. É a segunda taxa negativa consecutiva nessa 
comparação. Entre as atividades, as principais influências negativas vieram de 
Veículos (-97,1%), Derivados de petróleo (-23,2%), Metalurgia (-24,5%), Produtos 
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alimentícios (-5,9%) e Produtos minerais não metálicos (-6,5%). Por outro lado, 
entre as atividades em alta, Produtos químicos (12,2%) e Celulose, papel e 
produtos de papel (5,1%), exerceram as maiores influências positivas na formação 
da média da indústria. (IBGE, 08/04/2021). 
 

 A segunda onda de covid-19 teve um impacto negativo na indústria, que começou 
a ser sentido ainda em fevereiro deste ano. De acordo com a pesquisa Indicadores 
Industriais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), depois de nove altas 
seguidas nas horas trabalhadas na produção, o indicador teve uma queda de 0,5%. 
O desaquecimento da atividade industrial também provocou retração do 
faturamento (-3,3%), da massa salarial (-1,1%), do rendimento médio (-1,8%) e da 
utilização da capacidade instalada (-0,4 ponto percentual). Segundo Marcelo 
Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, “O emprego foi o único indicador 
que manteve a sequência de altas. Ele vem crescendo desde agosto de 2020 e, em 
fevereiro, ultrapassou o nível pré-pandemia, ainda influenciado pela forte 
recuperação da atividade industrial de meses anteriores. Mas os demais dados 
mostram a interrupção da tendência de alta da atividade industrial, o que pode se 
refletir no emprego mais para a frente”. (CNI, 08/04/2021). 
 

 O faturamento real voltou ao nível de novembro de 2020, desfazendo os ganhos 
de dezembro e de janeiro. Mesmo assim, o faturamento de fevereiro de 2021 
permanece 4,5% maior que o registrado no mesmo mês de 2020. As horas 
trabalhadas na produção apresentam alta de 3,5% entre fevereiro de 2021 e o 
mesmo mês do ano passado. O emprego está 1,1% acima do observado nessa 
comparação.  A Utilização de Capacidade Instalada (UCI) da indústria caiu 0,4 
ponto percentual em relação a janeiro de 2021. Apesar da retração, a UCI segue 
elevada, em 80,2%, considerando a série livre de efeitos sazonais. A UCI 
permanece 0,9 ponto percentual acima do verificado no mesmo mês do ano 
passado (78,4% em fevereiro de 2021 contra 77,5% em fevereiro de 2020, 
considerando os dados sem ajuste sazonal). (CNI, 08/04/2021). 
 
 

 As indústrias brasileiras continuam com dificuldade em obter insumos e matérias-
primas nacionais e importadas e de atender seus clientes. De acordo com o 
levantamento mais recente realizado pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), 73% das empresas da indústria geral (extrativa e de transformação) e 72% 
das empresas da indústria da construção encontram dificuldades em obter os 
insumos e matérias-primas produzidos no Brasil. A Sondagem Especial foi feita com 
1.782 empresas ao longo de fevereiro. Os percentuais permanecem próximos dos 
registrados em novembro de 2020, quando 75% e 72%, respectivamente, 
observaram esse problema. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, 
explica que, diante disso, as expectativas de normalização das cadeias das 
produtivas nacionais, inicialmente previstas para este semestre, foram frustradas. 
Para Robson Andrade, “Essa desestruturação das cadeias produtivas ainda é 
resultado das enormes incertezas que a economia atravessou na primeira onda. A 
compra de insumos pelas empresas foi cancelada e os estoques foram reduzidos, 
um movimento que atingiu praticamente todas as empresas das cadeias de 
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produção. A rápida retomada da economia no segundo semestre de 2020 não 
pode ser acompanhada no mesmo ritmo por todas as empresas o que gerou 
dificuldades nos diversos elos da cadeia”. (CNI, 09/04/2021). 
 

 Entre os 26 setores de atividade da indústria de transformação considerados na 
pesquisa da CNI, em 13 pelo menos 50% das empresas tiveram dificuldades para 
atender sua demanda em fevereiro de 2021. No setor Informática, eletrônicos e 
óticos, por exemplo, a falta de insumo atingiu 69% das indústrias em fevereiro 
deste ano. Em novembro do ano passado, afetava 42% das empresas do setor. 
Além desse setor, entre os setores com mais dificuldade para atender sua 
demanda estão: Metalurgia, Veículos automotores, Máquinas e equipamentos, 
Móveis, Têxteis, Celulose e papel, Madeira, Máquinas e materiais elétricos, 
Produtos de metal, Material Plástico, outros equipamentos de transporte e 
produtos diversos. (CNI, 09/04/2021). 
 

 A Bamin venceu o leilão da Fiol, e planeja investir um total de R$ 14 bilhões no 
projeto integrado mina-ferrovia-porto no Estado da Bahia. O pacote engloba, além 
do trecho I da Fiol, de 537 km, uma mina de ferro em Caetité, e um terminal 
portuário, em Ilhéus. Todos os recursos são do acionista, o grupo Eurasian 
Resources Group (ERG), que tem origem no Cazaquistão. A Bamin foi a única 
interessada no ativo e arrematou o contrato com o lance mínimo de R$ 32,7 
milhões, que será pago ao governo federal. A empresa também terá que fazer 
pagamentos trimestrais de outorgas variáveis, equivalentes a 3,43% da receita 
operacional bruta da ferrovia. O contrato, de 35 anos, prevê investimentos de R$ 
3,3 bilhões. Desse total, cerca de R$ 1,6 bilhão deverá ser destinado à conclusão da 
via. (Valor Econômico, 09/04/2021). 
 

 O plano é que a Fiol comece a operar até julho de 2025, juntamente com o 
terminal portuário que a Bamin está construindo em Ilhéus, no Porto Sul, para 
escoar a carga transportada na via. O terminal deverá exigir R$ 6 bilhões em 
investimentos. Essa infraestrutura de transporte irá viabilizar a aplicação de outros 
R$ 5 bilhões na mina Pedra de Ferro, que a Bamin opera em Caetité. A mina já está 
em operação, com produção reduzida de 1 milhão de toneladas de minério por 
ano. O plano é dobrar o volume em 2022, mas a capacidade total da mina - que 
pode chegar a 18 milhões de toneladas por ano - só virá após os investimentos, 
que serão feitos à medida que as obras da ferrovia e do porto também avancem. 
(Valor Econômico, 09/04/2021). 
 

 A Imetame, companhia capixaba que atua com geração de energia e produção de 
petróleo e gás em terra, acaba de viabilizar a primeira usina térmica “carbono 
neutro” do país. Com 50 megawatts (MW) de potência, a UTE Prosperidade III será 
movida a gás natural e contará com um plano de compensação total de suas 
emissões de gases do efeito estufa, em conformidade com o “GHG Protocol”, 
padrão para contabilização e comunicação de inventários de emissões de dióxido 
de carbono (CO2). A UTE Prosperidade III será construída em Camaçari (BA), com 
investimentos de R$ 180 milhões, e está prevista para entrar em operação no 
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segundo semestre de 2022. A nova termelétrica compõe um conjunto de três 
usinas, sendo que as outras duas foram contratadas nos leilões regulados de 
energia. Todas seguem o modelo “gas-to-wire”, ficando próximas aos poços de gás 
da Imetame no Recôncavo Baiano. Com base na potência da usina e num histórico 
de despacho de 60%, estima-se que a UTE Prosperidade III emitirá cerca de 2 
milhões de toneladas de CO2 ao longo dos 20 anos de contrato. (Valor Econômico, 
07/04/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Nos meses de janeiro e fevereiro foram criados 33,3 mil empregos formais no 
Estado da Bahia. Esse resultado está acima dos 25,4 mil do mesmo período do ano 
passado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados, do Ministério da Economia. Além da geração de novas vagas, 
observa-se que o saldo entre admitidos e demitidos cresceu no período de janeiro 
a fevereiro de 2,8 mil para 2,9 mil, respectivamente. (Fecomércio-BA, 06/04/2021). 
 

 Dos sete grupos de atividades analisados, seis registraram saldos positivos no 
bimestre. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados, do Ministério da Economia. Nos dois primeiros meses do ano, 
dois setores apresentaram saldo de geração de emprego muito próximos. O 
primeiro foi Materiais de construção, com 1.248 mil vagas formais e o segundo foi 
o de Alimentos e bebidas com 1.246 mil novas vagas formais. (Fecomércio-BA, 
06/04/2021). 
 

 O setor de Concessionária de veículos, motos e peças respondeu pela geração de 
1,18 mil empregos formais. Na sequência se apresenta Outras Atividades (1.013), 
Farmácias e Perfumarias (859) e Eletroeletrônicos, móveis e decoração (850). O 
comportamento negativo ficou por conta do setor de vestuário, calçados e 
acessórios que registrou saldo negativo de 705 no primeiro bimestre. (Fecomércio-
BA, 06/04/2021). 
 

 O auxílio emergencial, este ano, deve ter um impacto oito vezes menor no setor de 
comércio. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) esse cálculo leva em conta, principalmente, a redução do 
montante de recursos disponibilizados e também de fatores como o 
comprometimento da renda familiar da população. (CNC, 07/04/2021). 
 

 Os dados Estatísticos do Banco Central apresentam um aumento do 
comprometimento da renda das famílias, que já se situava em nível recorde, ao 
longo do primeiro trimestre de 2021. De acordo com a CNC a estimativa é que essa 
proporção tenha atingido 30,3% da renda familiar. Assim, mais recursos do auxílio 
emergencial, mesmo proporcionalmente, deverá ter outra destinação que não o 
consumo de bens. (CNC, 07/04/2021). 
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 O novo auxílio emergencial não será suficiente para recompor a perda de renda de 
43,0% dos beneficiários. O piso do benefício é de R$ 150,00 e deverá ser pago a 20 
milhões de pessoas. De acordo com Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de 
Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
com esse valor, as populações de 17 Estados terão rendimento inferior ao do 
período pré-pandemia. (Valor Econômico, 08/04/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O Programa de Microcrédito do Estado (CrediBahia) abriu, nesta terça-feira (6), um 
posto de atendimento provisório no subsolo da Secretaria do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte (Setre),  no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.  O 
espaço vai atender microempreendedores formais e informais interessados em 
financiamento de capital de giro e fixo com juros de 2% ao mês. No total, serão 
disponibilizados R$ 100 milhões em linha de crédito especial destinada a 25 mil 
microempreendedores de todo o estado. Os limites de crédito vão de R$ 500 a R$ 
21 mil, com até 24 meses para quitar e seis meses de carência. A ação integra o 
programa Estado Solidário, lançado em março de 2021 pelo Governo da Bahia, que 
prevê ações em diversas áreas para apoiar a população durante a pandemia. O 
CrediBahia é uma parceria entre a Setre e a Agência de Fomento do Estado da 
Bahia (Desenbahia) e tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e de prefeituras municipais. (Secom). 
 

  O Iceb, calculado pela SEI, apresentou, em março, um quadro de menor confiança 
comparativamente ao observado no mês anterior, refletindo mais um 
recrudescimento da incerteza. A trajetória de recuperação, iniciada em junho e 
mantida até dezembro, portanto, foi interrompida no mês de janeiro, foi 
conservada em fevereiro e agora em março. Com um retrocesso de 93 pontos, a 
atividade de Serviços exibiu a terceira queda mensal consecutiva da confiança. O 
indicador, assim, encontra-se abaixo de zero desde março último. Em relação ao 
mesmo mês de um ano antes, ocorreu um recuo de 203 pontos, o segundo maior 
entre os setores nessa base de comparação. A confiança se posicionou abaixo da 
média histórica em 127 pontos. (SEI). 
 
 

 O Ministério do Turismo (MTur) atingiu a marca de R$ 1 bilhão já contratado em 
apoio ao setor do turismo brasileiro. Os recursos permitiram desde a capitalização 
de empresas com suporte ao seu funcionamento até a realização de obras de 
infraestrutura turística. Dessa forma, o acesso ao crédito por meio do Fundo Geral 
do Turismo (Fungetur) por empreendedores do setor garantiu a preservação ou 
geração de pelo menos 51,3 mil empregos diretos. (MTur). 
 

 O Fungetur é uma linha de financiamento com recursos do MTur destinada, 
preferencialmente, aos segmentos de micro, pequenas e médias empresas. Os 
valores contratados junto a instituições financeiras credenciadas a operar o fundo 
passou de R$ 68,6 milhões, em 2018, para R$ 769,3 milhões, em 2020 – um 
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crescimento de 1.021%. Já no primeiro trimestre deste ano, foram negociados 
quase R$ 50 milhões. Ao todo, nos últimos três anos, foram realizadas 3.825 
operações financeiras. Neste período, a maior parte dos recursos (70%) foi 
destinada a operações de capital de giro. Na sequência, aparecem as operações 
para realização de obras (14%), aquisição de bens (11%), obra com aquisição de 
bens associada (4,69%) e aquisição de bens com capital de giro associado (0,08%). 
(MTur). 
 

 O ministro do Turismo Gilson Machado Neto também citou reunião com o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, na última terça-feira (06.04), que teve como pauta o 
certificado nacional de vacinação, já disponibilizado pelo Ministério da Saúde por 
meio do aplicativo Conecte SUS. A expectativa é de que a ferramenta possa 
acelerar o restabelecimento de setores paralisados, como os de eventos e de 
atividades esportivas, a critério de prefeitos e governadores. (MTur). 
 

 Na terça-feira (06.04), os ministros do Turismo e da Saúde firmaram uma parceria 
para incentivar o uso do certificado digital de vacinação por prefeitos e 
governadores. E, dessa forma, a critérios dos gestores locais, possibilitar a 
retomada segura das atividades turísticas em todo o país. O documento, aliado ao 
uso dos protocolos de segurança sanitária, pode ser uma ferramenta importante 
no processo de reabertura e deve potencializar a movimentação de pessoas no 
território nacional. O certificado nacional de vacinação contra a covid-19 já pode 
ser emitido pelo aplicativo Conecte SUS e, em breve, também mostrará as demais 
vacinas do calendário nacional de vacinação. Desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde, também mostra ao cidadão dados de atendimentos realizados, 
medicamentos distribuídos no SUS e a localização de serviços de saúde. 
Atualmente, cada dose aplicada da vacina contra o coronavírus – já são mais de 23 
milhões de brasileiros imunizados – é registrada no aplicativo. Assim, quem já tiver 
se vacinado e acessar a plataforma poderá consultar os detalhes em seu histórico, 
como o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi 
tomada, além de poder emitir, através de um QR Code, a certificação digital. 
(MTur). 
 

 O retorno de municípios baianos ao Mapa do Turismo Brasileiro foi tema de 
reuniões do secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, com gestores das 
cidades de Morro do Chapéu e Jaguaripe. Os encontros foram realizados na sede 
da Setur, em Salvador. De acordo com informações fornecidas pelo Ministério do 
Turismo (Mtur) à Setur-BA, o processo de revisão do mapeamento, realizado a 
cada dois anos, deve ser realizado no segundo semestre. Atualmente o estado 
conta com 133 municípios no mapa.  "A informação apurada junto ao Ministério é 
de que o novo mapeamento será feito no segundo semestre, então já estamos 
conversando com municípios que têm potencial reconhecido, mas que não 
entraram no mapa de 2019, para que se organizem a fim atender aos critérios 
exigidos para voltar ao mapa. (Setur).   
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6. Comércio Exterior 
 

 A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,528 bilhões em março, 
segundo o Ministério da Economia. Em março do ano passado, a balança teve 
superávit comercial de US$ 4,046 bilhões. No mês passado, as exportações 
somaram US$ 24,386 bilhões, aumento de 33,2% sobre o desempenho do mesmo 
mês de 2020, enquanto as importações foram de US$ 17,858 bilhões e tiveram 
aumento, de 25,2% sobre março do ano passado. No acumulado do ano, a balança 
comercial registra superávit de US$ 7,908 bilhões ante 2,792 bilhões no mesmo 
período de 2020.  
 

 No acumulado de 2021, as exportações brasileiras somaram US$ 55,649 bilhões, 
alta de 15,7%, em relação ao mesmo período de 2020. Já as importações do país 
ficaram em US$ 47,741 bilhões, aumento de 5,4% na mesma base de comparação.  
 

 As exportações foram beneficiadas em março pelo aumento das vendas de minério 
de ferro, petróleo bruto e soja. Já as importações, se recuperaram em relação ao 
padrão sazonal, embora também tenham sido elevadas pela compra de plataforma 
de petróleo. 
 

 Já as exportações baianas totalizaram US$ 683,5 milhões em março, com aumento 
de 0,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Nos primeiros três meses do 
ano, o estado acumula US$ 1,75 bilhão, com queda de 6,6% sobre o mesmo 
período de 2020. Já as importações ficaram no mês passado em US$ 612 milhões, 
aumento de 31,7% na mesma base de comparação. No trimestre, as importações 
baianas alcançaram US$ 1,70 bilhão, crescimento de 22,4% sobre igual período do 
ano passado. 
 

 As exportações em março foram beneficiadas pelo aumento das vendas de 
produtos químicos (33,2%), soja (38,1%), produtos metalúrgicos (82,6%), minerais 
(171,7%) e algodão (154,5%).  Já as importações, cujo acréscimo interanual foi de 
31,7%, se recuperaram em relação ao padrão sazonal, embora o aumento tenha 
sido mais concentrado na categoria de combustíveis, cujo avanço chegou a 61,3%, 
principalmente de nafta. Os bens intermediários também cresceram 32,3%. Esse 
aumento reflete a reposição de estoques de insumos pela indústria de 
transformação depois de vários meses de recuo. 
 

 O que impulsionou as vendas externas em março foi a alta dos preços dos 
produtos (a maioria commodities) exportados pela Bahia, cuja elevação foi em 
média 82,1%, comparados a março de 2020, já que o volume embarcado 
(quantum) teve queda de 44,7% no mês.  No trimestre, o aumento nos preços 
médios foi de 43,7%, comparado a igual período do ano passado. Já o volume 
embarcado recuou 35%.  
 

 A elevação dos preços das commodities e a desvalorização do real contribuíram 
para melhorar o desempenho exportador em março.  As empresas do setor, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/deteriorada-balanca-comercial-tem-superavit-de-us-51-bilhoes-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/coronavirus-deve-afetar-da-zona-franca-de-manaus-a-25-de-marco.shtml
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especialmente de commodities, estão se beneficiando com repercussões positivas 
na economia e no mercado de trabalho, embora de forma localizada. Além da 
questão preço, as exportações não estão tendo que concorrer com um 
crescimento do consumo interno - deprimido pelo desemprego elevado, que aflige 
1,3 milhão de pessoas no estado, segundo último dado divulgado pelo IBGE - com 
consequente queda da massa de rendimentos. 
 

 Já as importações estão conseguindo um desempenho superior ao registrado no 
ano passado, mesmo em um cenário de agravamento da pandemia. Ainda assim, a 
alta no trimestre não parece estar dentro de um contexto de recuperação da 
atividade econômica, e foi basicamente puxada pelo setor de combustíveis. Ainda 
há muita instabilidade em função da pandemia e é difícil saber se o crescimento irá 
se manter, por depender do câmbio e da recuperação da demanda doméstica. 
 

 Num momento em que as contas públicas causam incerteza e preocupação, as 
contas externas mostram uma situação extremamente sólida. O Brasil caminha 
neste ano para o maior superávit comercial da história, o que deve levar o 
resultado em conta corrente ao primeiro saldo positivo desde 2007. A disparada 
das commodities, o câmbio desvalorizado e a fraqueza da demanda interna 
explicam as projeções otimistas para a balança em 2021. Com a alta das taxas de 
retorno dos títulos do Tesouro americano, contas externas robustas são um trunfo 
para o Brasil sofrer menos caso haja um aumento mais forte da aversão global ao 
risco, afetando os países emergentes (Valor Econômico, 06/04/2021). 
 

 A partir de meados de 2020, com o choque da pandemia já instalado em todo o 
mundo, a relação entre o crescimento da produção industrial e o aumento das 
importações sofreu uma inversão de trajetória no Brasil. Em outros termos, a 
demanda interna passou a ser mais atendida pela produção doméstica e menos 
pelas importações. As hipóteses são muitas e vão desde a necessidade de 
recomposição dos estoques domésticos em um período de desorganização das 
cadeias de abastecimento até uma reação atrasada à depreciação da taxa de 
câmbio. É possível ainda que as empresas tenham definido um limite para a 
desvalorização da moeda para que decidissem fazer essa substituição na produção. 
Segundo o pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), 
Lívio Ribeiro, “com a conjuntura global confusa, pode ser que o industrial brasileiro 
tenha decidido ficar mais autárquico, ou seja, ficar menos dependente de produtos 
importados porque não tem confiança de quando esses produtos vão chegar e a 
qual preço” (Folha de São Paulo, 08/04/2021). 

 

7. Finanças Públicas 
 
 

 A Instituição Fiscal Independente (IFI) afirma que o aumento das despesas 
discricionárias, as advindas de emendas parlamentares deixarão as despesas 
obrigatórias inferiores às projetadas pelo governo federal e pela própria IFI dentro 
do orçamento de 2021.    

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/industria-inicia-2021-em-ritmo-mais-lento-diz-ibge.shtml
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 A Região Nordeste deve receber R$ 7,4 bilhões ou mais de um terço do total de 

investimentos previstos na proposta orçamentária para 2021. De acordo 
com parecer da Comissão Mista de Orçamento (CMO), o valor representa 35,9% de 
um total de R$ 20,6 bilhões previstos para todas as regiões do país. 
 

 A região norte ficará em segundo lugar com R$ 3,9 bilhões ou 18,8% das despesas 
em investimentos. A região Sudeste terá R$ 3,5 bilhões (17%), o Centro-Oeste, com 
R$ 2,9 bilhões, ou 14,2% e a região Sul com R$ 2,8 bilhões ou 13,8%.  O relator-
geral da proposta orçamentária, senador Marcio Bittar (MDB-AC) afirma que o 
total de investimentos para 2021 mais que dobrou, alcançando o aumento de 
102,9%. 
 
 

 Além desses investimentos regionais, a proposta orçamentária de 2021 destina R$ 
31,7 bilhões para despesas de caráter nacional e R$ 67,4 milhões para gastos no 
exterior, gerando um total de R$ 52,5 bilhões entre alocações nacionais e 
internacionais.  
 

 Um dos mais importantes programas do Orçamento de 2021 é o de 
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, no qual estados, Distrito Federal e 
municípios serão estimulados através de um total de R$ 12,9 bilhões. 
 
 

 Na área da saúde, dois programas foram também priorizados através de emendas 
impositivas, o de Atenção Especializada à Saúde com R$ 9,4 bilhões, e R$ 7,9 
bilhões para o programa de Atenção Primária à Saúde.  
  

 Conforme já ressaltado o aumento nos investimentos veio através do 
cancelamento de despesas obrigatórias, a exemplo de benefícios previdenciários. 
Visando contornar a chamada “regra de ouro” foram retirados  R$ 19 bilhões.  
 
 

 O programa Nova Previdência perdeu R$ 13,4 bilhões. O programa Modernização 
Trabalhista e Trabalho Digno perdeu R$ 10 bilhões em abono salarial e seguro-
desemprego. 
 

 Os impactos da pandemia levaram à retração das receitas e à necessidade de 
manutenção de gastos sociais, mesmo em ambiente de crise. Os valores aprovados 
no Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 28/2020) ainda podem sofrer 
alterações, a exemplo de cancelamento para novos investimentos.  
 
 

 O Orçamento de 2021 foi aprovado pelo Congresso Nacional em março, e aguarda 
manifestação presidencial que poderá, até o dia 22 de abril, sancionar ou vetar a 
matéria. 

 

https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2021/par_cmo/vol4/par_cmo_v4.pdf
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Fev. Mar. Abr. Maio Tendência 

Indústria (jan.) -13,9 -13,9 -7,1  -11,2 -10,8 -7,5  
 

Comércio (jan.) -3,0 -3,0 -4,6  -7,4 -9,2 -4,0  
 

Serviços (jan.) -10,1 -10,1 -15,3  -12,1 -14,6 -9,1  
 

Agricultura (fev.)(2) -3,1     -3,1 -3,1 -3,1 
 

Exportações (fev.) -23,5 -11,0 -5,2   5,2 23,1 12,0 
 

Importações (fev.) -19,2 -21,1 -23,4   2,1 15,0 20,3 
 

ICMS (fev.)(3) 16,0 21,6 3,4   2,4 4,3 54,9 
 

FPE (fev.)(3) 8,9 13,5 -2,3   33,0 10,3 30,1 
 

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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