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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O ressurgimento da covid-19 na Ásia, com a disseminação da variante delta mais 
infecciosa, já começa a afetar a recuperação econômica das principais economias do 
continente, incluindo a China, segundo indicam duas diferentes pesquisas. A atividade no 
setor de serviços da China desacelerou fortemente em junho, refletindo o surto da 
variante delta em partes do país, incluindo a Província de Cantão, seu maior centro 
exportador.  
 
O índice de atividade do setor de serviços da China, medido pela Caixin/Markit, caiu de 
55,1, em maio, para 50,3, em junho, o menor nível desde abril de 2020. Números acima de 
50 indicam expansão. Essa desaceleração foi atribuída ao recente ressurgimento da covid-
19 no delta do Rio das Pérolas, onde fica Cantão, segundo Wang Zhe, economista do 
Caixin.  
 
A secretária do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Janet Yellen, pressionou seus colegas 
do G-20 (grupo que reúne as maiores economias do mundo) por um imposto global 
mínimo para pessoa jurídica acima do piso de 15% acertado por 130 países na semana 
passada. Mas uma decisão não deverá sair antes de negociações futuras da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), segundo informaram 
autoridades do Tesouro americano.  
 
A alíquota específica do imposto, e as possíveis isenções, estão entre as questões ainda a 
serem definidas. No acordo da semana passada, os 130 países delinearam um imposto 
global mínimo e a realocação de prerrogativas de tributação para grandes e altamente 
lucrativas empresas multinacionais. Esse acordo deverá ser endossado pelos ministros das 
Finanças dos países do G-20 na reunião em Veneza, na Itália, nos dias 09 e 10 deste mês.  
 
As negociações sobre um imposto global mínimo, estão ligadas à aprovação de uma 
proposta para aumentar o imposto de renda mínimo nos EUA. O governo Biden propôs 
dobrar o imposto mínimo cobrado pelos EUA sobre os rendimentos intangíveis 
internacionais das empresas para 21%, juntamente com um novo imposto “executório” 
concomitante que negaria deduções às empresas por pagamentos de impostos a países 
que não adotarem o imposto global mínimo.  
 
A Comissão Europeia revisou ontem suas projeções para o crescimento da economia da 
zona do euro em 2021 e 2022, indicando que a região deve se recuperar mais rápido que 
o esperado anteriormente pelas autoridades do bloco.  
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Em seu relatório trimestral, a Comissão Europeia disse que o Produto Interno Bruto (PIB) 
dos 19 países-membros da zona do euro crescerá 4,8% em 2021, ante previsão de 
expansão de 4,3% feita no início de maio.  
 
A atividade econômica na zona do euro deve crescer 1,3% no segundo trimestre, de 
acordo com o documento, antes de acelerar para 2,9% no terceiro, devido à continuidade 
da flexibilização das medidas de contenção da covid-19 e a retomada das atividades 
sociais. Para o quarto trimestre, a estimativa é de avanço menor, mas ainda sólido, de 
1,3%.  
 
Para 2022, as autoridades europeias revisaram a previsão de crescimento do PIB de 4,4% 
para 4,5%. Agora, estima-se que a economia da zona do euro retorne aos níveis pré-
pandemia no último trimestre deste ano, três meses antes do previsto conforme consta 
em documento anterior da Comissão Europeia.  
 
A União Europeia (UE) espera arrecadar quase € 10 bilhões por ano com um imposto de 
carbono sobre as importações, como parte de seu esforço para enfrentar o aquecimento 
global, e usará o dinheiro para pagar parte da conta conjunta de recuperação do bloco.  
 
O texto com os detalhes do futuro Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono (CBAM, 
na sigla em inglês) da UE, revelam como o sistema funcionará. O chamado imposto de 
fronteira de carbono é a pedra angular da tentativa da UE de proteger a indústria 
europeia de concorrentes estrangeiros que não estão sujeitos às rígidas metas climáticas 
do bloco.  
 
Os documentos indicam que o mecanismo arrecadará um valor estimado em 9 bilhões por 
ano em receitas quando estiver completamente em vigor, em 2030. A Comissão Europeia 
pretende introduzir o imposto gradualmente a partir de 2023, para permitir às empresas 
um período de “transição” para que se ajustem, assim como “o menor ônus possível aos 
fluxos e operações comerciais”.  
 
A indústria europeia, especialmente a siderúrgica, quer que a ferramenta entre em vigor o 
mais rápido possível, para que não tenha que arcar com o peso de um preço de carbono 
cada vez maior na UE enquanto seus concorrentes de fora do bloco não pagam nada. 
 
O Relatório de emprego dos EUA reforça continuidade da recuperação econômica. O 
relatório do Payroll apontou criação de 850 mil vagas em junho, acelerando em relação a 
maio (583 mil). Por sua vez, a taxa de desemprego avançou de 5,7% para 5,9% entre maio 
e junho, com uma alta da taxa de participação.  
 
Nos EUA o salário médio pago por hora continuou crescendo no período (0,3% em 
comparação ao mês anterior). Destaque para a criação de vagas no setor de serviços, 
principalmente de lazer e de hospedagem. Com a continuidade do alívio de restrições, a 
recuperação do emprego deve seguir sustentada. 
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1.2 Cenário Nacional 
 
O volume de vendas no varejo restrito subiu 1,4% em maio, frente a abril, na série com 
ajuste sazonal, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a segunda alta seguida do varejo. Os dados 
também mostram uma forte revisão do desempenho de abril. A alta frente a março, que 
tinha sido de 1,8%, foi revisada para 4,9%, em função do ajuste sazonal. 
 
O gerente da pesquisa explicou que a pandemia mudou os padrões de sazonalidade da 
sondagem. Segundo ele, não houve mudança nos dados primários para o mês, mas a 
entrada das informações de maio acabou alterando a interpretação do desempenho pelo 
modelo estatístico. “É uma retomada depois da segunda onda. Desde janeiro, o comércio 
teve comportamentos diferentes no país. Janeiro teve fechamento no Amazonas, mas no 
resto do país mais em fevereiro e em março. Agora, temos alta em abril e maio, depois de 
uma trajetória mais claudicante nesses primeiros meses do ano”, diz o gerente da 
Pesquisa, Cristiano Santos.  
 
A produção industrial cresceu 1,4% entre abril e maio, iniciando uma retomada parcial 
após três meses consecutivos de queda. Entre as aberturas, o crescimento foi explicado 
pelo desempenho positivo da produção de bens de capital e de bens de consumo semi e 
não-duráveis. Por outro lado, a indústria de bens duráveis seguiu recuando, impactada 
negativamente pelo setor automotivo, que enfrenta restrições de oferta de matérias-
primas no mundo todo. Somado a isso, as vendas de veículos novos voltaram a recuar em 
junho, diante do baixo nível de estoques e da falta de modelos, conforme divulgado no dia 
09 (sexta-feira) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave).  
 
Em maio, o principal impacto da indústria veio de São Paulo, com crescimento de 3,9%. As 
altas mais acentuadas ocorreram em Goiás (4,8%) e Minas Gerais (4,6%). Por outro lado, a 
Região Nordeste (-2,8%) teve o recuo mais intenso no período, sua sexta taxa negativa 
consecutiva, acumulando, no período, redução de 22,2%. As outras quedas ocorreram no 
Pará (-2,1%), na Bahia (-2,1%) e no Paraná (-1,4%), que exerceram a principal influência 
negativa no total de maio. 
 
Sete dos 15 locais pesquisados apresentam patamar de produção da indústria superior ao 
registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Na indústria geral, o nível de 
produção é igual ao do pré-pandemia.  
 
Permanecem no território negativo sete locais, com destaque para Bahia (36,5% abaixo do 
patamar pré-pandemia) e região Nordeste (-23,5%). O desempenho dessas regiões é 
impactado principalmente pelo fechamento da montadora da Ford em Camaçari (BA). Isso 
tem impacto não apenas nos resultados da indústria automobilística, mas também de 
autopeças e outros itens intermediários. Também ainda estão produzindo menos que 
antes da pandemia Ceará (-9,3%), Pará (-6,7%), Espírito Santo (-5,9%), Mato Grosso (-
2,4%) e Rio Grande do Sul (-0,4%). 
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Para os próximos meses, a recuperação da indústria deverá acelerar, em grande medida 
em função da recomposição de estoques e da reabertura da economia, embora a questão 
dos insumos ainda represente um desafio para a expansão industrial no curto prazo, 
especialmente para o setor automotivo.  
 
Em junho, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2021 deve 
totalizar o recorde de 258,5 milhões de toneladas, 1,7% acima (4,4 milhões de toneladas) 
da obtida em 2020 (254,1 milhões de toneladas), mas com um declínio de 1,6% (-4,2 
milhões de toneladas) em relação à informação anterior (262,8 milhões de toneladas). O 
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) aponta que a área a ser colhida é 
de 68,1 milhões de hectares, sendo 4,0% (2,6 milhões de hectares) maior que a área de 
2020 e 0,1% (85,9 mil hectares) maior do que o previsto no mês anterior pelo IBGE. 
 
O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, somados, 
representam 92,6% da estimativa da produção e respondem por 87,9% da área a ser 
colhida. Espera-se recorde na produção de soja, totalizando 133,3 milhões de toneladas, 
com alta de 9,7% na comparação com 2020. A produção do arroz foi estimada em 11,2 
milhões de toneladas, com alta de 1,5%. Houve declínio de 8,0% na produção de milho 
(queda de 3,0% na primeira safra e de 9,7% na segunda), totalizando 95,0 milhões de 
toneladas. A estimativa de produção de algodão herbáceo também teve queda (-19,9%), 
totalizando 5,7 milhões de toneladas segundo informações do IBGE. 
 
O Brasil deverá colher mais de 300 milhões de toneladas de grãos já na safra 2024/25, ou 
três temporadas antes do que se previa inicialmente, segundo as novas projeções do 
Ministério da Agricultura. A previsão anterior, um mantra da ministra Tereza Cristina 
desde que ela assumiu a Pasta, era de alcançar a marca no ciclo 2027/28.  
 
De acordo com as novas projeções, do ministério, a produção brasileira de grãos deve 
crescer 27,1% até 2030/31, quando chegará a 333,1 milhões de toneladas. Na temporada 
encerrada em junho, o país colheu 262,1 milhões de toneladas, segundo os cálculos da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).  
 
O crescimento das exportações de commodities elevou o superávit comercial do último 
mês. Em junho, a balança comercial registrou superávit de US$ 10,4 bilhões, segundo a 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex). As exportações somaram US$ 28,1 bilhões no 
mês, com crescimento de 60,8% na média diária em relação ao mesmo período do ano 
passado. Destaque para os embarques de produtos básicos, principalmente minério de 
ferro, soja e petróleo. As importações totalizaram US$ 17,7 bilhões, acelerando em 
relação ao ano passado, puxadas pelas compras de fertilizantes, combustíveis e peças 
automotivas. Neste ano, a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 37,5 bilhões, 
valor 68,2% maior em comparação ao mesmo período de 2020. 
 
Puxado mais uma vez pela alta da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,53% em junho, 
abaixo da taxa de maio, que foi de 0,83%, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. 
Mesmo assim, é o maior percentual para o mês de junho desde 2018 — no ano passado, a 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/09/inflacao-sobe-0-83-em-maio-em-12-meses-alta-e-de-8-06-acima-do-teto-da-meta
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variação mensal havia sido de 0,26%. Nos últimos 12 meses, o IPCA alcançou 8,35%, 
percentual bem acima do teto da meta de 5,25% previsto para este ano. No ano, o índice 
acumula alta de 3,77%. O centro da meta da inflação para este ano, fixado pelo CMN, é de 
3,75% e tem uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o IPCA pode ficar entre 2,25% e 5,25%. 
 
Com a alta de 8,35% no IPCA em 12 meses até junho, o limite de despesas do teto de 
gastos de 2022 subirá para R$ 1,610 trilhão. Neste ano, o teto de gastos está em R$ 1,486 
trilhão. Dessa forma, a expansão de despesas autorizada para o próximo ano vai ser de R$ 
124 bilhões, mas a maior parte disso tende a ser consumida por despesas obrigatórias.  
 
A questão agora será o comportamento da inflação no segundo semestre, que vai 
determinar o espaço líquido para a expansão de despesas de livre escolha do governo. É 
que a inflação corrige uma série de despesas obrigatórias, como aposentadorias e 
Benefício de Prestação Continuada (BPC). Se ela desacelerar, libera espaço para gastar 
mais com investimentos e reforços do programa Bolsa Família e até eventualmente elevar 
salários, os três itens na pauta do governo para o orçamento do ano que vem.  
 
O endividamento de Estados e municípios com a União registrou queda de dezembro de 
2020 para maio, mesmo com a suspensão dos pagamentos mensais e adiamento da 
revisão dos valores dos débitos permitidos no ano passado para dar alívio de caixa 
durante a pandemia. Segundo dados do Tesouro, essa dívida, que ainda é considerada 
bastante elevada, passou de R$ 681,1 bilhões para R$ 664,5 bilhões no período.  
 
A redução, no entanto, não está relacionada ao pagamento mais expressivo ao governo 
federal, mas sim à retirada de valores correspondentes à revisão do estoque da dívida de 
entes públicos que haviam perdido benefícios concedidos por descumprimento do teto de 
gastos. Além disso, o chamado Coeficiente de Atualização Monetária (CAM) que atualiza 
os saldos devedores, se manteve negativo.  
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentou para o Ministério da Economia em 
reuniões recentes uma projeção de déficit primário de 1,7% do PIB para o setor público, 
número bem melhor do que os 3,4% oficialmente projetados pela instituição em abril. 
Além disso, a instituição multilateral indicou que o Brasil deve voltar a registrar saldo 
positivo em suas contas fiscais em 2024, já se aproximando de um resultado neutro em 
2023.  
 
O cenário do FMI é próximo também do que projeta a área econômica do governo, tanto 
em termos de resultado para este ano como do retorno a resultados superavitários em 
2024, conforme já mencionou em entrevistas recentes o secretário do Tesouro, Jefferson 
Bittencourt.  
 
Os números da instituição e do governo, ainda não oficializados, mostram uma 
significativa redução em relação ao saldo negativo de 9,4% do PIB verificado no ano 
passado. O forte déficit de 2020, recorde da série, foi determinado pela pandemia da 
covid-19.  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/07/08/ipca-desacelera-alta-para-053percent-em-junho-e-sobe-835percent-em-12-meses.ghtml
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O Indicador Antecedente de Emprego no Brasil registrou em junho seu maior patamar 
desde o início da pandemia de covid-19, refletindo sinais de melhora no cenário 
econômico e sanitário, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), que antecipa os rumos do mercado de 
trabalho no Brasil, saltou 4,2 pontos em junho, a 87,6 pontos, seu maior patamar desde 
fevereiro de 2020 (92,0 pontos)."A recuperação econômica, a redução do número de 
mortes por covid e a flexibilização das medidas restritivas parecem contribuir com a 
melhora do cenário", disse em nota Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro 
de Economia da FGV/Ibre. 
 
A pandemia está ampliando a participação da indústria de transformação na economia 
brasileira em 2021. Menos sujeito aos efeitos das restrições impostas pelo combate à 
covid-19, esse segmento tem elevado sua participação no PIB.  
 
No sentido inverso, o setor de serviços, por natureza mais dependente da normalização 
das atividades sociais, perde espaço. A revitalização fabril interrompe, ao menos 
momentaneamente, o processo de desindustrialização da economia tanto no âmbito 
nacional quanto no regional.  
 
Pesquisador sênior da FGV/Ibre, Samuel Pessôa calcula que, no segundo trimestre de 
2020, a fatia da indústria de transformação no valor adicionado do PIB era de 9,7%, 
conforme indica a média móvel trimestral do indicador. Essa parcela subiu para 10% no 
primeiro trimestre deste ano.  
 
O relaxamento de restrições relacionadas à pandemia e o avanço no ritmo de vacinação 
elevaram a demanda por serviços no Brasil em junho, segundo dados divulgados ontem 
pela consultoria IHS Markit. O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do 
setor aumentou de 48,3 em maio para 53,9 no mês passado.  
 
Números acima de 50 sinalizam expansão do nível de atividade, e esta foi a primeira vez 
que o indicador de serviços superou essa marca no ano, destaca a IHS Markit em relatório.  
Os depósitos em caderneta de poupança superaram os saques em R$ 7 bilhões em junho, 
segundo dados divulgados pelo BC nesta terça-feira (6). O resultado da captação líquida –
diferença entre entradas e saídas – é o maior do ano. 
 
Nos três primeiros meses de 2021, quando ainda não haviam começado os pagamentos da 
nova rodada do auxílio emergencial, os números vieram negativos. A partir de abril, a 
captação da caderneta voltou a ser positiva, com R$ 3,8 bilhões. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
A Bahia deve alcançar 10,4 milhões de toneladas em 2021 na safra de cereais, oleaginosas 
e leguminosas. O resultado representa um aumento de 4,1% na comparação com a safra 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/com-recorde-de-saques-poupanca-tem-resultado-negativo-de-r-352-bilhoes-em-marco-diz-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/poupanca-volta-a-ter-resultado-positivo-apos-retorno-do-auxilio.shtml
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2020, que foi o melhor resultado da série histórica da pesquisa. A análise e sistematização 
foram feitas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
autarquia da Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan). Os dados são do sexto LSPA, 
realizado pelo IBGE. 
 
Em relação ao levantamento do mês anterior, o resultado da estimativa não apresentou 
variação, mantendo-se, portanto, no mesmo patamar. A soja, cuja colheita praticamente 
já foi concluída, teve sua estimativa mantida em 6,8 milhões de toneladas - a maior da 
série histórica do levantamento –, alta de 12,6% em relação a 2020. A área plantada com a 
oleaginosa somou 1,7 milhão hectares, que supera em 4,9% a de 2020, e o rendimento 
médio esperado da lavoura ficou em 4,0 t/ha. Por outro lado, as demais lavouras dos 
principais grãos deverão ter níveis de produção inferiores aos de 2020, em razão de 
fatores climáticos assim como de mercado. 
 
Em maio de 2021, a produção industrial (de transformação e extrativa mineral) da Bahia, 
ajustada sazonalmente, recuou 2,1% frente ao mês imediatamente anterior, sexta queda 
consecutiva. Na comparação com igual mês do ano anterior, a indústria baiana assinalou 
queda de 17,7%. No acumulado do ano, período de janeiro a maio, a indústria registrou 
retração de 16,3%, em relação ao mesmo período anterior. O indicador, no acumulado 
dos últimos 12 meses, apresentou declínio de 9,3% frente ao mesmo período anterior. As 
informações fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE. 
 
A queda da produção industrial baiana, na passagem de abril para maio, foi a segunda 
mais profunda entre os 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) 
Regional do IBGE. Ficou acima apenas do resultado da região Nordeste como um todo (-
2,8%) e empatou com o do Pará (-2,1%). 
 
O desempenho da indústria baiana vem sofrendo o impacto principalmente pelo 
fechamento da montadora da Ford em Camaçari (BA), com rebatimentos não apenas nos 
resultados da indústria automobilística, mas também de autopeças e outros itens 
intermediários. 
 
As vendas no comércio varejista baiano registraram em maio de 2021 crescimento de 
29,4%, em relação a igual mês do ano passado. No cenário nacional, a expansão nos 
negócios foi de 16,0%, na mesma base de comparação. Frente ao mês imediatamente 
anterior, na série livre de influências sazonais, as vendas no Estado da Bahia cresceram 
2,9%, expansão superior a registrada para o Brasil (1,4%). No acumulado do ano, a taxa foi 
positiva em 9,5%. 
 
O crescimento das vendas do varejo baiano em maio pode ser atribuído ao receio menor 
dos consumidores à medida que conhecem o impacto da pandemia na economia. Além do 
que o mês de maio é considerado pelos analistas de mercado a segunda melhor data para 
as vendas no setor, dada à comemoração do Dias das Mães. Assim, apesar do período 
ainda atípico, a retomada do auxílio emergencial, o avanço do processo de imunização no 
país, e o dinamismo do mercado de trabalho impulsionaram as vendas nesse mês. 
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Já o comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou expansão de 
44,0% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento nos 
últimos três meses reverteu a sua trajetória de queda, registrando no acumulado dos 
últimos 12 meses, variação positiva de 3,4%. 
 
Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado da Bahia 
(Fecomércio-BA), o comércio baiano registrou 9,7 bilhões de reais de faturamento no mês 
de maio, alta de 57,3% em relação a igual período de 2020, com base nos dados da PMC, 
do IBGE. A taxa foi obtida num contexto em que a base de comparação está bastante 
fragilizada, visto que nesse período do ano passado, o setor vivia o seu pior momento da 
pandemia do coronavírus, com restrições severas de funcionamento. 
 
Segundo a entidade, mesmo quando se realiza a comparação com maio de 2019, antes da 
pandemia e que as condições eram normais, o faturamento atual é 7,9% superior ao 
registrado àquela época. Esse resultado supera as expectativas. A Fecomércio-BA havia 
projetado uma alta de 0,5% para alguns setores específicos relacionados ao Dia das 
Mães”. Além do forte crescimento, é o melhor resultado para o mês de maio desde 2017. 
Das oito atividades analisadas pela entidade, seis estão com faturamento superior ao pré-
pandemia. 
 
Estimuladas pela valorização das commodities, principalmente soja e minérios, as 
exportações baianas somaram US$ 925 milhões em junho, 55,4% superior ao mesmo mês 
do ano passado, alcançando o melhor resultado para o mês desde 2011. O resultado é o 
melhor da série histórica desde dezembro de 2018, quando as vendas externas do estado 
alcançaram US$ 988,6 milhões. No acumulado do primeiro semestre, as exportações 
baianas somaram US$ 4,41 bilhões, 20% acima de igual período de 2020. 
 
O movimento de alta das exportações em 2021 vem sendo ditado pela retomada da 
atividade econômica no mundo, com países iniciando uma saída paulatina da pandemia 
do coronavírus. Além da continuidade de crescimento das vendas para a China (40,5%), as 
exportações tiveram impulso de regiões que haviam reduzido as compras de produtos 
baianos durante a fase aguda da crise sanitária em 2020 e que agora voltaram a comprar 
mais, como Estados Unidos (36,3%), União Europeia (25,6%) e Argentina (30,8%). 
 
Já as importações baianas foram de US$ 861 milhões no mês passado, com alta de 127,3% 
em comparação ao mesmo período de 2020.  No acumulado do semestre, as importações 
somam US$ 3,83 bilhões, com crescimento de 52,4%. Apesar do efeito da base baixa de 
comparação, a maior demanda por bens importados acontece via recomposição de 
estoques pela indústria, em um ambiente de escassez interna de suprimentos e de alguma 
reação na atividade econômica. 
 
A licença definitiva para operar como porto no escoamento de minério de ferro foi obtida 
por parte do complexo naval, industrial e logístico do Estaleiro Enseada, em Maragojipe. A 
concessão permite a operação como porto no escoamento de minério de ferro, ampliando 
os negócios para além do setor naval e industrial. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml


 

9 

Semanal (05-11/07/2021) 

 
Emitido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o documento tem 
validade de 25 anos e prevê que o Enseada armazene e movimente granéis minerais 
(minério de ferro), cargas gerais e equipamentos de grandes dimensões, a exemplo de 
torres e pás eólicas, além de ampliar a área do terminal portuário para 740 mil metros 
quadrados, transformando o Enseada em um dos maiores portos em operação do 
Nordeste. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 O sexto LSPA, realizado pelo IBGE e sistematizado pela SEI, relativo a junho deste 
ano, manteve estimativa da produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, na 
Bahia, em 10,4 milhões de toneladas (t) em 2021, o que representa aumento de 
4,1% na comparação com a safra 2020 – que foi o melhor resultado da série 
histórica da pesquisa. (IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021). 
 

 Em relação ao levantamento do mês anterior, o resultado da estimativa não 
apresentou variação, mantendo-se, portanto, no mesmo patamar. Destaque 
positivo para a lavoura da soja, cuja produção deverá alcançar a máxima histórica. 
Por outro lado, as demais lavouras dos principais grãos deverão ter níveis de 
produção inferiores aos de 2020, em razão de fatores climáticos assim como de 
mercado. (IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021). 
 

 As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,18 milhões de hectares 
(ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 2,2% na 
comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média estimada para a safra 
de grãos, no estado, foi de 3,28 t/ha, o que representa alta de1,9% na mesma base 
de comparação. (IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021) 
 

 A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, manteve-se projetada em 
torno de 1,2 milhão de toneladas, que corresponde a retração de 16,5% na 
comparação anual. A área plantada (266 mil ha) teve recuo de 15,6% em relação a 
2020. (IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021).  
 

 A soja, cuja colheita praticamente já foi concluída, teve sua estimativa mantida em 
6,8 milhões de toneladas - a maior da série histórica do levantamento –, alta de 
12,6% em relação a 2020. A área plantada com a oleaginosa somou 1,7 milhão ha, 
que supera em 4,9% a de 2020, e o rendimento médio esperado da lavoura ficou 
em 4,0 t/há. (IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021). 
 

 A expectativa para as duas safras anuais de milho totalizou 2,5 milhões de 
toneladas em 2021, o que corresponde ainda a uma retração de 3,1% na 
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comparação anual. Com relação à área plantada (670 mil ha), o IBGE indica uma 
expansão de 7,5% sobre 2020. (IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021). 
  

 Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 202 mil toneladas, o 
que implica um recuo 30,3% em relação a 2020. O levantamento revela uma área 
plantada de 417 mil ha, cerca 1,7% inferior à verificada no ano passado. A má 
distribuição de chuvas é possivelmente o principal determinante do resultado da 
lavoura, cuja produção é predominantemente em área não irrigada. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 08/07/2021). 
 

 Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE estima 5,4 milhões de toneladas, alta de 
5,8% em relação à safra anterior. A estimativa de cacau ficou projetada em 106 mil 
t, queda de 106,1% na comparação com 2020. (IBGE, com elaboração da SEI, 
08/07/2021).  
 

 A estimativa deste ano para o café ficou em 218,2 mil toneladas, 11,3% abaixo da 
produção verificada no ano passado. A safra do tipo arábica ficou projetada em 92 
mil t, variação negativa anual de 23,7%, e a da canéfora, em 126,2 mil t, 
correspondendo a um ligeiro aumento de 0,5%, na mesma base de comparação. 
(IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021). 
  

 As estimativas para as lavouras de banana (878,5 mil t), laranja (634,3 mil t) e uva 
(52,3 mil t) registraram, respectivamente, variações positivas de 3,4%, 0,2% e 
15,3%, em relação à safra anterior. (IBGE, com elaboração da SEI, 08/07/2021). 
 

 As projeções ainda indicam uma produção de 861,5 mil t de mandioca, 10,5% 
inferior à de 2020. A batata-inglesa teve sua produção estimada em 387 mil 
toneladas, crescimento interanual de 4,1%. O tomate teve queda nas projeções 
(13,7%), que ficaram estimadas em 208,2 mil toneladas. (IBGE, com elaboração da 
SEI, 08/07/2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial baiana, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, 
caiu 2,1%, em maio frente abril de 2021 (série com ajuste sazonal), sexta queda 
seguida, com perda de 34,5% no período. A queda do mês de maio em comparação 
a abril, coloca a produção industrial baiana 36,5% abaixo do patamar pré-
pandemia. (IBGE, 08/07/2021). 
 

 Já em relação a maio de 2020, a indústria recuou 17,7%, quinta taxa negativa 
consecutiva nessa comparação. O resultado negativo alcançou três das 12 
atividades investigadas. As principais influências nesse indicador vieram de 
derivados de petróleo (-70,9%), metalurgia (-13,9%) e celulose, papel e produtos 
de papel (-1,0%). (IBGE, 08/07/2021). 
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 As principais contribuições positivas vieram de Produtos químicos (41,4%), 
Borracha e material plástico (57,0%), Couro, artigos para viagem e calçados 
(106,1%), Produtos alimentícios (9,9%), Extrativa mineral (15,0%) e Minerais não 
metálicos (14,8%). Os resultados positivos elevados evidenciam a baixa base de 
comparação, já que em maio de 2020 o setor industrial recuou 21,4%, 
influenciado, naquele momento, pelo aprofundamento das paralisações em 
diversas plantas industriais, por causa da pandemia. (IBGE, 08/07/2021). 
 

 A indústria acumula queda de 16,3% no ano, intensificando a queda em relação ao 
mês de abril (-16,0%). O acumulado em doze meses manteve-se negativo (-9,3%), a 
última taxa positiva nessa comparação foi em maio de 2019 (1,4%). (IBGE, 
08/07/2021). 
 

 Os Indicadores Industriais, pesquisa mensal da Confederação Nacional da Industria 
(CNI), indicam que o faturamento real da Indústria de Transformação aumentou 
0,7% entre abril e maio de 2021, na série livre de efeitos sazonais. O indicador vem 
oscilando entre altas e quedas desde o início de 2021. Apesar disso, já se pode 
afirmar que o indicador assume uma tendência de queda, pois as altas não têm 
compensado as retrações e o indicador se encontra 3,3% menor que em janeiro de 
2021. As horas trabalhadas na produção apresentaram retração de 1,8% em maio, 
na comparação com abril de 2021, na série livre de efeitos sazonais. O emprego na 
Indústria de Transformação reforçou a tendência de alta, com crescimento de 0,5% 
em maio, na comparação com abril de 2021, na série livre de efeitos sazonais. Esse 
é o maior crescimento mensal do emprego desde agosto de 2010. O emprego já 
cresceu 1,9% em 2021, e se encontra 6,0% maior que em maio de 2020. A 
Utilização da Capacidade Instalada (UCI) em maio é de 81,6%, após queda de 0,3 
ponto percentual em relação a abril, na série livre de efeitos sazonais. (CNI, 
06/07/2021). 
 

 A indústria de materiais de construção exibe o melhor desempenho dos últimos 
dez anos. Dados consolidados dos 22 segmentos que compõem o setor indicam 
crescimento real de 24,4% no semestre. No acumulado de 12 meses, a expansão é 
de 16,6%. Hoje, a indústria opera com 78% da capacidade, acima dos 70% 
anteriores à pandemia. Em razão disso, a FGV revisou a projeção de crescimento 
real do setor de 4% para 8% neste ano. Se a estimativa for confirmada, o 
faturamento ultrapassará R$ 200 bilhões, segundo o presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), Rodrigo Navarro. A 
entidade também aponta uma expansão de 13,1% no mês de junho, em 
comparação a junho de 2020, que marcou o ponto de inflexão do setor em meados 
do ano. A demanda reflete o movimento de reformas de residências iniciado com o 
isolamento social e o redirecionamento de parte dos gastos antes destinados a 
serviços (entretenimento e viagens). As encomendas pelas construtoras também 
aumentaram, com o impulso dado aos lançamentos imobiliários pelos juros baixos 
e maior oferta de crédito. (Valor, 08/07/2021). 
 

 Na Bahia, a indústria de Minerais não metálicos avançou 14,8% no mês de maio, 
em relação ao mesmo mês do ano anterior, acumula aumento de 13,4% nos cinco 
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meses do ano e 8,3% em 12 meses. Mesmo considerando a baixa base de 
comparação, a produção do setor está 5,4% acima do patamar pré-pandemia. O 
crescimento do setor deve-se, principalmente, ao aumento na produção de 
elementos pré-fabricados para construção civil de cimento ou concreto; ladrilhos, 
placas e azulejos de cerâmica p/ pavimentação ou revestimento esmaltados; e 
massa de concreto e argamassa. (IBGE, SEI, 08/07/2021). 
 

 O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado pelo IBGE, foi de 2,46% 
em junho, a maior taxa da série com desoneração da folha de pagamentos, iniciada 
em 2013. O resultado ficou 0,68 ponto percentual acima da taxa de maio (1,78%). 
O acumulado no ano foi de 11,38% e, nos últimos doze meses, de 20,92%. Em 
junho de 2020 o índice havia sido de 0,14%. As taxas apresentaram alta em todas 
as regiões, sobretudo no Sul (3,80%), puxada pela alta no Paraná (5,42%). Na 
Bahia, a alta foi de 1,92% e no ano acumula 13,30%, a quarta maior taxa entre os 
estados, acima da média nacional. Segundo o IBGE, houve diminuição da 
participação da parcela dos materiais e um significativo aumento da participação 
da mão de obra, por conta das altas nos salários das categorias profissionais, de 
maneira generalizada, em dez estados. A parcela dos materiais apresentou 
variação de 2,36%, uma queda de 0,30 ponto percentual em relação ao mês 
anterior (2,66%), enquanto a parcela da mão de obra, com alta de 2,60%, a maior 
taxa de 2021.  (IBGE, 09/07/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em maio de 2021 crescimento 
de 29,4%, em relação a igual mês do ano passado. No cenário nacional, a expansão 
nos negócios foi de 16,0%, na mesma base de comparação. (IBGE, 07/07/2021). 
 

 Frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, as 
vendas no Estado da Bahia cresceram 2,9%, expansão superior a registrada para o 
Brasil (1,4%). No acumulado do ano, a taxa foi positiva em 9,5%. (IBGE, 
07/07/2021). 
 

 Na série sem ajuste sazonal, os segmentos Móveis e eletrodomésticos (79,1%), 
Outros artigos de uso pessoal e doméstico (97,2%), e Tecidos, vestuário e calçados 
(410,3%) exerceram as maiores influências positivas no comportamento das 
vendas do varejo baiano em maio. Por outro lado, Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (-9,4%), segmento de maior peso para o 
indicador de volume de vendas do comércio varejista, voltou a registrar recuo nas 
vendas. (IBGE, 07/07/2021). 
 

 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 44,0% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação foi positiva em 3,4%. (IBGE, 07/07/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 142,1% nas 
vendas em maio de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
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Material de construção, as vendas nesse mês cresceram 3,5%, na comparação com 
o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses a taxa foi negativa em 
1,1% para Veículos, motos, partes e peças e positiva em 14,3% para Material de 
construção. (IBGE, 07/07/2021). 
 

 Apesar das vendas no varejo crescerem abaixo do esperado, para a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a tendência é que o 
consumo siga aquecido. Dada essa perspectiva, houve revisão de crescimento do 
setor em 2021 para 4,5%. Anteriormente essa taxa foi estimada em 3,9%. Caso 
esse cenário se confirme, o setor registrará seu maior avanço anual desde 2012 
(8,4%). (CNC, 07/07/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O Índice de Gerentes de Compras (Purchasing Managers Index, em inglês) 
levantado pela IHS Markit, é um índice que varia de 0 a 100 e provém informações 
sobre a situação econômica de um determinado setor, e indicou que o setor de 
serviços registrou alta no mês de junho. Valores acima de 50, neste índice, indicam 
uma melhoria da atividade econômica no setor, e valores abaixo de 50 uma 
diminuição. Em relação ao mês de maio, quando o indicador do setor de serviços 
registrou 48,3, o mês de junho registrou 53,9. Foi a primeira que o indicador do 
setor de serviços supera a marca dos 50 este ano, e a maior alta (5,6 pontos) desde 
janeiro de 2013. Segundo os empresários, esta alta está relacionada ao 
relaxamento de medidas restritivas e à abrangência do processo de imunização. O 
IHS também informa que o setor de serviços voltou a contratar após seis meses 
consecutivos apontando redução no quadro de funcionários. Por outro lado, a 
pesquisa mostrou que a inflação de custos do setor, apurada em junho, foi a 
terceira maior desde setembro e outubro de 2015. (Valor Econômico). 
 

 O Ministério das Comunicações aprovou o projeto de investimento em transporte 
e rede de acesso fixa para telecomunicações da empresa Triple Play Brasil 
Participações. A proposta prevê a emissão de R$ 400 milhões em debêntures 
incentivadas, e beneficiará diretamente a Bahia entre outros estados. A 
implantação da infraestrutura permitirá a melhora dos serviços oferecidos, tanto 
em qualidade quanto em disponibilidade, e promove melhores soluções 
tecnológicas no setor de telecomunicações. A instituição autorizada poderá captar 
recursos por meio de emissão de títulos de crédito privado, para no médio e longo 
prazo financiarem os investimentos e os compromissos financeiros. Na emissão de 
debêntures incentivadas para pessoas jurídicas (empresas), há redução do imposto 
de renda sobre os ganhos oriundos dos títulos, de 22,5% para 15%, e para pessoas 
físicas, total isenção de impostos. (MCom). 
 

 A Plataforma ‘Fique No Lar’ conseguiu atingir todos os municípios do estado da 
Bahia. O aplicativo é totalmente gratuito e útil para divulgar micro, pequenos e 
médios negócios no Estado. Com mais de oito mil empreendimentos cadastrados, 
atua em 27 territórios de identidades e permite o compartilhamento nas redes 
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sociais.  Fruto da parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Econômico 
(SDE), de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Instituto Federal do Ceará 
(IFCE) – desenvolvedor do sistema, a ferramenta foi lançada em maio de 2020 e 
ajuda na divulgação e visibilidade dos empreendedores. Salvador lidera o ranking 
dos 10 municípios que têm mais cadastros, com 903 usuários, seguido por Lauro 
de Freitas (373), Vitória da Conquista (177), Feira de Santana (134), Teixeira de 
Freitas (131), Ilhéus (129), Camaçari (128), Juazeiro (125), Itabuna (123) e Jequié 
(93). Por atividade econômica, o segmento mais cadastrado é o de Alimentação, 
com uma participação de 13,4%, totalizando 1.041 empresas registradas, seguido 
por Supermercado, com 744 empreendimentos, participando com 10%. (Secom). 
 

 A CNC através do projeto “Vai Turismo – Rumo ao futuro” visa a retomada do setor 
de turismo após a pandemia. Desde o início da pandemia em março de 2020, o 
turismo brasileiro perdeu 355,2 bilhões de reais em receita. Foram mais de 35 mil 
estabelecimentos fechados no segmento, somente em 2020. O saldo negativo 
anual é o maior desde a recessão em 2016, e representa um recuo de 13,9% em 
relação a 2019. Em junho de 2021 o turismo opera com apenas 48% da capacidade 
mensal de geração de receitas. (Jornal O Globo). 
 

 O Turismo foi um setor diretamente afetado pela pandemia da covid-19. O setor 
emprega por volta de três milhões de pessoas no país e em 2019, o faturamento 
do setor foi de quase 240 bilhões de reais, cerca de 8% do PIB brasileiro, segundo o 
Ministério do Turismo. Na Bahia, o turismo emprega 20% da mão de obra formal 
do estado, em Salvador, mais de 25%. O turismo, diferente de outros setores que 
passaram por reduções nas vendas e/ou na produção, o turismo parou. A 
vacinação permanece em ritmo lento, e o Réveillon deste ano e o Carnaval de 2022 
são incertos e as políticas de retenção de emprego e apoio às empresas não 
alcançaram todas as empresas do setor, considerando que a maiorias delas é 
formada de pequenos e médios empresários. Segundo Roberto Duran, presidente 
da Salvador Destination, o turismo terá que se reinventar para recuperar sua 
atividade econômica. (Jornal Atarde). 
 

 Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) é uma organização que quantifica 
o impacto econômico do setor e destaca sua importância na economia global. A 
pesquisa anual de 2021 revelou os impactos da crise causada pela pandemia da 
covid-19 no ano de 2020. O PIB do Turismo no Brasil caiu de 115 bilhões de dólares 
em 2019 para 78 bilhões em 2020, uma queda de aproximadamente 32%. Em 2019 
o setor respondia por 7,7% do PIB total, e em 2020 passou para 5,5%. O país sofreu 
com a diminuição dos postos de trabalho, 6,19 milhões de empregos em 2020 
contra 7,6 milhões em 2019, uma redução de 19%. No mesmo período, os gastos 
do Turismo doméstico no Brasil caíram 35,6%. Em 2020, 94% das receitas de 
viagens vieram do doméstico (US$ 48,8 bilhões) e 6% do internacional (US$ 2,9 
bilhões). Dessas viagens, os gastos a lazer representaram 88% (US$ 45,7 bilhões) 
do total, e os corporativos 12% (US$ 6 bilhões). (Panrotas). 
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 Em reunião no dia 7, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, 
apresentou à Gol um projeto de ampliação de linhas aéreas no Estado, e criação de 
novas linhas. Em junho, o Governo do Estado prorrogou o prazo do aditivo que 
estabelece uma redução de impostos para aquisição de querosene pela Gol, por 
outro lado, a empresa se comprometeu a realizar 20.449 voos no estado, 
totalizando 27 destinos. Segundo um representante da Gol, a Bahia se posicionou 
muito bem no mercado de lazer, e apesar da pandemia, a presença da companhia 
no Estado deu resultado. Outro representante destacou a importância de Porto 
Seguro sendo divulgada como destino turístico e a importância de manter a fluidez 
na cidade, pois seu crescimento abre espaço para novos voos. (Panrotas). 
 

6. Comércio Exterior 
 

 Estimuladas pela valorização das commodities, principalmente soja e minérios, as 
exportações baianas somaram US$ 925 milhões em junho, 55,4% superior ao 
mesmo mês do ano passado, alcançando o melhor resultado para o mês desde 
2011. O resultado é o melhor da série histórica desde dezembro de 2018, quando 
as vendas externas do estado alcançaram US$ 988,6 milhões. No acumulado do 
primeiro semestre, as exportações baianas somaram US$ 4,41 bilhões, 20% acima 
de igual período de 2020. 

 O movimento de alta das exportações em 2021 vem sendo ditado pela retomada 
da atividade econômica no mundo, com países iniciando uma saída paulatina da 
pandemia. Além da continuidade de crescimento das vendas para a China (40,5%), 
as exportações tiveram impulso de regiões que haviam reduzido as compras de 
produtos baianos durante a fase aguda da crise sanitária em 2020 e que agora 
voltaram a comprar mais, como Estados Unidos (36,3%), União Europeia (25,6%) e 
Argentina (30,8%). 

 Outro fator importante para o aumento das exportações este ano, são os preços. 
Eles estão pautando o aumento das receitas, já que o quantum embarcado (apesar 
de estar melhorando), ainda está 11,7% inferior a igual período do ano anterior. O 
aumento dos preços médios das commodities no semestre foi de 35,7% em relação 
ao mesmo período de 2020. Quando se analisam os índices de preços de 
exportações das commodities baianas, destacam-se o negócio do cobre e ferro-
ligas, com alta de 75,3%, petróleo e derivados com 58,4%, minerais com 53,7% e a 
soja e derivados com incremento de 34,1%, na mesma base de comparação. Os 
preços das não commodities cresceram também, mas em um percentual inferior, 
de 28,5%. 

 Apesar do crescimento das vendas externas estarem mais evidente entre as 
commodities, responsável por mais de dois terços da pauta do estado, os setores 
da indústria mais ligados ao comportamento da economia mundial, como o 
químico (35,8%), a metalurgia (28,2%), a de máquinas voltadas à geração de 
energia (3,5%), além dos segmentos influenciados pelo agronegócio, conseguem 
mostrar mais dinamismo e escapar do comportamento mais tímido daqueles 
ligados ao mercado doméstico. A recuperação da economia mundial ajuda o 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml
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agronegócio e a indústria de base. E o agro mobiliza, no caso, da Bahia, as compras 
de bens de consumo tanto no mercado interno, quanto no externo (crescimento 
de 34,1% no semestre). 

 Essa pressão de aumento do nível de preços das commodities deve perdurar no 
decorrer dos próximos meses, pois com a esperada reabertura do mundo com o 
avanço da vacinação aliado ao pacote fiscal/monetário expansionista dos Estados 
Unidos (EUA), impulsiona a demanda por diversos segmentos da pauta local. 
Então, o crescimento simultâneo das duas maiores economias mundiais, China e 
EUA, corroboram por uma demanda global mais aquecida e commodities em alta. 

 Já as importações baianas foram de US$ 861 milhões no mês passado, com alta de 
127,3% em comparação ao mesmo período de 2020.  No acumulado do semestre, 
as importações somam US$ 3,83 bilhões, com crescimento de 52,4%. Apesar do 
efeito da base baixa de comparação, a maior demanda por bens importados 
acontece via recomposição de estoques pela indústria, em um ambiente de 
escassez interna de suprimentos e de alguma reação na atividade econômica. 

 As compras externas seguem puxadas pelos combustíveis, tanto em junho 
(aumento de 510%), quanto no semestre (148,8%), sempre comparadas com o 
mesmo período do ano passado. Também houve incremento nas compras dos 
bens intermediários, que no semestre avançaram 35,7%, com destaque para 
minério de cobre (17,3%), cacau em grão (23%), óleos de palmiste (79%), 
fertilizantes (45%) e grafita artificial (14%).  

 A corrente de comércio do estado, que soma os valores vendidos e comprados, 
avançou 33,2% no primeiro semestre, totalizando US$ 8,24 bilhões. Esse indicador 
é considerado importante, porque mede o dinamismo do comércio exterior do 
estado, bem como sua contribuição para o ritmo da atividade econômica. 

 Já em relação ao Brasil, o crescimento das exportações de commodities elevou o 
superávit comercial do último mês. Em junho, a balança comercial registrou 
superávit de US$ 10,4 bilhões, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. As 
exportações somaram US$ 28,1 bilhões no mês, com crescimento de 60,8% na 
média diária em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para os 
embarques de produtos básicos, principalmente minério de ferro, soja e petróleo. 
As importações totalizaram US$ 17,7 bilhões, acelerando em relação ao ano 
passado, puxadas pelas compras de fertilizantes, combustíveis e peças 
automotivas. Neste ano, a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 37,5 
bilhões, valor 68,2% maior em comparação ao mesmo período de 2020.  

 O PIB brasileiro poderia ter sido R$ 19,4 bilhões maior, no período de 2016 a 2020, 
se o governo tivesse mantido em 3% a alíquota do Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), 
aponta estudo elaborado pela CNI. O trabalho aponta que cada R$ 1 gasto pelo 
governo no programa gera R$ 2,95 em riqueza para o país. O Reintegra foi criado 
em 2011 para ressarcir os exportadores da tributação que ocorre durante a 
produção dos bens e que não é totalmente eliminada do preço final, como seria o 
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ideal. Para compensar esse resíduo, é dado um crédito tributário às empresas, que 
pode variar de 0,1% a 3%, podendo chegar a 5% em casos específicos. Mas a 
alíquota, que já foi de 2%, encontra-se hoje reduzida ao nível mínimo, de 0,1%, 
desde maio de 2018. (Valor Econômico, 05/07/2021).  

 
7. Finanças Públicas 

 
 O relatório preliminar da Lei de Diretrizes e Bases – LDO para 2022 prevê um 

déficit de 1,9% do PIB ou cerca de R$ 170 bilhões nas contas públicas. Para 
estados, Distrito Federal e municípios o déficit está estimado em R$ 2,6 bilhões. No 
mesmo documento alerta-se para o crescimento das despesas com o pagamento 
dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e de renda mensal vitalícia que 
subiu de 0,52% para 0,82% do PIB. 
 

 A estimativa é de que haja cerca de 4,9 milhões de beneficiários a serem 
contemplados em dezembro de 2022 gerando um gasto de 69,2 bilhões em BPC. 
Vale dizer que no Anexo das Metas Fiscais do projeto da LDO 2022, há 
aproximadamente 710 mil requerimentos pendentes de benefícios direcionados 
para idosos e para pessoas com deficiência. 
 

 O relatório alerta ainda que o envelhecimento populacional traga impactos para a 
Previdência. Em 2022 a arrecadação previdenciária foi estimada em 5,1% do PIB ou 
R$ 457,52 bilhões, e as despesas em R$ 761,97 bilhões ou 8,6% do PIB. 
 

 Para a área da Saúde o relatório indica que se destinará um valor mínimo de R$ 
132,67 bilhões, além de mais 730 milhões provenientes de royalties e de 
participação especial na exploração de petróleo e de gás natural de 2021 para as 
despesas de saúde. Vale dizer que o projeto da LDO para 2022 não obriga que se 
defina a totalidade de recursos para atendimento do piso constitucional de gastos 
com saúde. 
 

 Sobre as despesas com educação, apesar da aprovação do novo Fundeb através da 
Emenda 108 de 2020, que amplia, de forma escalonada, os repasses da União de 
10% para 23% para educação básica, as receitas sofreram tendência de queda 
desde 2015, em valores reais. 
 

 Depois da votação do relatório preliminar prevista para dia 8 de julho será aberto o 
prazo para apresentação de emendas ao projeto até do dia 12 de julho. Segundo o 
parecer do relator do projeto da LDO para 2022, as emendas darão prioridade de 
recursos a projetos em execução. 
 

 Foi publicada no ultimo dia 06 de julho, a Medida Provisória- MP  1.056 que abre 
crédito extraordinário de R$ 20,2 bilhões, destinados ao Ministério da Cidadania, 
para custeio do pagamento complementar do auxílio emergência. 
 

 A nova fase de pagamentos prevê três parcelas de R$ 375 para famílias chefiadas 
por uma mulher (monoparental), as pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150, 
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e as outras, em geral, o valor de R$ 250,00. Para os beneficiários do Bolsa Família 
vale a regra do valor mais vantajoso. 
 

 Diante das novas regras estabelecidas o auxílio dever direcionado às famílias com 
renda mensal total de até três salários mínimos, onde a renda individual seja 
inferior a meio salário mínimo. Sendo, necessário, no entanto, que o beneficiário já 
esteja elegível até o mês de dezembro de 2020. Sem a MP, o benefício seria 
encerrado em julho. O decreto que amplia o Auxilio foi assinado no ultimo dia 5 de 
Julho pelo presidente da República.  
 

 O benefício foi criado no ano de 2020 e foi anteriormente pago em cinco parcelas 
no valor de R$ 600 (valor máximo individual), a partir do mês de abril, e depois 
estendido até o mês de dezembro em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 375 
(valor máximo individual), visando atender a pessoas vulneráveis atingidas pela 
pandemia. A MP segue para analise do Congresso Nacional.   
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

Maio Jun. Jul. Ago. Set. Tendência 

Indústria (maio) -17,7 -16,3 -9,3  -12,3 -5,8 14,0  
 

Comércio (maio) 29,4 9,5 3,5  16,2 12,3 15,6  
 

Serviços (abr.) 22,4 -3,5 -12,1 23,4 21,4 23,7   
 

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

Exportações (jun.) 55,4 20,0 7,8   25,1 35,0 20,3 
 

Importações (jun.) 127,3 52,4 5,7   140,2 90,1 50,0 
 

ICMS (jun.)(3) 38,2 30,2 17,6   27,2 9,1 51,7 
 

FPE (jun.)(3) 61,1 29,8 15,0   16,4 53,8 121,0 
 

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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