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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS, na sigla em inglês) informou do 
desempenho do varejo e da produção industrial no mês de agosto. As vendas no varejo 
desse país subiram 2,5% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2020. Em julho, 
a alta havia sido de 8,5% na mesma base de comparação.  
 
Em relação a julho, as vendas no varejo da China, de agosto, subiram 0,17%, de acordo 
com o NBS, após queda de 0,13% registrada em julho ante junho.  A leitura veio 
consideravelmente abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street 
Journal, que projetavam alta de 6,3%. 
 
A produção industrial na China subiu 5,3% em agosto na comparação com o mesmo mês 
de 2020. Houve desaceleração em relação ao dado de julho, mês em que a alta havia sido 
de 6,4% ante o mesmo período do ano anterior. O dado ficou ligeiramente abaixo do 
esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam alta de 
5,6%. Em relação a julho, a produção industrial do país cresceu 0,31%, praticamente em 
linha com a expansão registrada em julho (alta de 0,30%). 
 
Ainda de acordo com o NBS, 34 dos 41 maiores setores da indústria chinesa mantiveram 
crescimento em base anual. Enquanto setores como o de alimentos e o de produtos 
químicos subiram, a indústria siderúrgica e a têxtil estiveram entre as que produziram 
menos neste ano. 
 
A inflação ao consumidor nos Estados Unidos (EUA) voltou a perder força em agosto, 
segundo dados divulgados dia 14 pelo Departamento do Trabalho do país. O indicador 
ficou em 0,3% no mês passado, ante 0,5% em julho.  No entanto, no acumulado em 12 
meses até agosto, ficou em 5,3%, próximo aos 5,4% de julho. 
 
A alta dos preços na economia americana, no mês passado, foi puxada pelos preços da 
gasolina, moradia e alimentos. O índice referente aos gastos com energia subiu 2% no mês 
passado, graças principalmente à alta de 2,8% na gasolina. Já os alimentos tiveram alta de 
0,4%. Excluindo alimentos e energia, a inflação ficou em 0,1% em agosto – a menor alta 
desde fevereiro deste ano. Embora a inflação provavelmente tenha atingido seu pico, a 
expectativa é de que ela permaneça alta durante parte de 2022, já que os preços de 
muitos serviços relacionados a viagens ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia. 
 
O governo dos Estados Unidos ordenará vacinas ou testes de Covid-19 semanais a todas as 
empresas com mais de 100 funcionários, em um novo esforço para derrotar a variante 
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Delta do coronavírus, que gera uma maior onda de contágios, informou a Casa Branca dia 
9. 
As empresas devem "se assegurar de que sua força de trabalho esteja completamente 
vacinada ou exigir dos trabalhadores que não se vacinarem que obtenham um teste com 
resultado negativo pelo menos uma vez por semana", sugere o Departamento de Controle 
de Pandemias dos EUA. A medida afetará cerca de 80 milhões de pessoas e se soma à 
extensão da obrigatoriedade da vacinação para funcionários federais e todos os que 
trabalham em hospitais e recebem reembolsos federais de cuidados médicos. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostrou que a produção industrial apresentou queda em sete dos 15 
locais analisados na passagem de junho para julho. O principal recuo foi no Amazonas: -
14,4%. A retração em São Paulo (-2,9%) foi a segunda maior, mas a primeira em influência 
no resultado, por conta do peso da indústria paulista na produção nacional. A produção 
nacional caiu 1,3%. Já a Bahia (6,7%) apontou a maior alta no período, seguida pelo 
Espírito Santo (3,7%) e Região Nordeste (3,4%). 
 
No acumulado do ano de 2021, de janeiro a julho, frente a igual período do ano anterior, a 
expansão verificada foi de 11% com dez dos 15 locais pesquisados registrando 
crescimento, com destaque para Santa Catarina (23,1%), Ceará (20,9%), Amazonas 
(20,8%), Rio Grande do Sul (17,8%) e Minas Gerais (17,2%). 
 
Com o resultado de julho, três locais estão acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro 
de 2020, com destaque para Minas Gerais (11,8% acima), que desde julho do ano passado 
é o único local que se mantém. Santa Catarina (3,4%) e Paraná (0,4%), que entrou na lista 
com o resultado de julho, são os outros dois locais. 
 
Para Bernardo Almeida, analista da pesquisa, o mês de julho demonstra, em primeiro 
plano, o retrato da indústria regional que já era visto antes da pandemia. “Com o avanço 
da vacinação e uma maior circulação de pessoas, a indústria começa a mostrar sua 
realidade pré-pandemia, mas com condições que se acentuaram, como o desemprego e a 
inflação”, afirma. Citando os últimos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad Contínua) e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
Bernardo Almeida acrescenta que “o resultado da indústria regional reflete o momento 
econômico demonstrado pelas demais pesquisas do IBGE”. 
 
O volume de vendas do comércio varejista no país cresceu 1,2% em julho, na comparação 
com o mês anterior, registrando a quarta taxa positiva consecutiva. Com isso, o patamar 
do setor atingiu recorde na série histórica iniciada no ano 2000. Frente a julho do ano 
passado, o setor registrou alta de 5,7%, a quinta taxa positiva consecutiva nessa base de 
comparação. 
 
No ano, o varejo acumula crescimento de 6,6% e nos últimos doze meses, cresceu 5,9%. 
Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada dia 10 pelo IBGE. “Apesar 
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do avanço, o movimento intrassetorial do comércio é muito heterogêneo. Algumas 
atividades ainda não conseguiram recuperar as perdas na pandemia, como é o caso de 
equipamentos e material para escritório, que ainda está 26,7% abaixo do patamar pré-
pandemia, ou combustíveis e lubrificantes, que está 23,5% abaixo”, analisa o gerente da 
PMC, Cristiano Santos. 
 
Cinco das oito atividades pesquisadas tiveram alta na passagem de junho para julho. O 
destaque foram as vendas de Outros artigos de uso pessoal e doméstico (19,1%). “Vemos 
uma trajetória de recuperação dessa atividade, que acaba por fazer grandes promoções e 
aumentar a sua receita bruta de revenda, num novo momento de abertura e maior 
flexibilização do isolamento social, o que gera maior aumento da demanda”, explicou 
Santos. Já as vendas dos supermercados ficaram praticamente estagnadas. 
 
Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, divulgada dia 14, mostram que o 
volume de serviços cresceu 1,1% na passagem de junho para julho, quarta taxa positiva 
seguida, acumulando no período ganho de 5,8%. Com isso, o setor está 3,9% acima do 
nível pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e também alcança o patamar mais elevado 
desde março de 2016. Mesmo com o avanço, o setor ainda está 7,7% abaixo do recorde 
histórico, alcançado em novembro de 2014. O setor de serviços foi o mais atingido pela 
pandemia de coronavírus e segue em trajetória de recuperação, favorecido pelo avanço 
da vacinação e relaxamento das restrições. 
 
Na comparação com julho de 2020, o volume de serviços avançou 17,8%, quinta taxa 
positiva consecutiva. No acumulado do ano, o setor cresceu 10,7% frente a igual período 
do ano anterior. Em 12 meses, ao passar de 0,4% em junho para 2,9% em julho, manteve a 
trajetória ascendente iniciada em fevereiro deste ano (-8,6%). 
 
A alta do setor em julho foi sustentada por apenas duas das cinco atividades, em especial, 
pelos serviços prestados às famílias (3,8%). Já os Serviços profissionais, administrativos e 
complementares avançaram 0,6% e superaram, pela primeira vez, o patamar pré-
pandemia, ficando 0,5% acima de fevereiro de 2020. “Essas duas atividades são 
justamente aquelas que mais perderam nos meses mais agudos da pandemia. São as 
atividades com serviços de caráter presencial que vêm, paulatinamente, com a 
flexibilização e o avanço da vacinação, tentando recuperar a perda ocasionada entre 
março e maio do ano passado”, explica o analista da pesquisa, Rodrigo Lobo. 
 
Segundo números divulgados dia 15 pelo Banco Central, o nível de atividade da economia 
brasileira registrou alta pelo segundo mês seguido em julho, embora tenha apresentado 
desaceleração. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) da instituição, considerado uma 
"prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), teve alta de 0,60% em julho, na comparação com 
o mês anterior. O número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de 
"compensação" para comparar períodos diferentes. 
 
Apesar de ter registrado alta, houve desaceleração (crescimento menor) na comparação 
com o mês anterior. De maio para junho, segundo o Banco Central, houve um crescimento 
de 0,92% na prévia do PIB. Na comparação com julho do ano passado, o indicador teve 
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crescimento de 5,53%. Ainda de acordo com o Banco Central, no acumulado dos sete 
primeiros meses deste ano, o índice de atividade econômica registra expansão de 6,80% - 
sem ajuste sazonal. Já em 12 meses até julho de 2021, houve alta de 3,26% – também sem 
ajuste sazonal. 
 
Os dados do IPCA, divulgado dia 9 pelo IBGE apontam para uma alta de 0,87% na inflação 
em agosto, a maior para o mês desde o ano 2000. Com isso, o indicador acumula altas de 
5,67% no ano e de 9,68% nos últimos 12 meses, acima do registrado nos 12 meses até 
julho (8,99%). Em agosto do ano passado, a variação mensal foi de 0,24%. 
 
Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em agosto, com 
destaque para os transportes, que teve a maior alta de preços. Puxado pelos 
combustíveis, o grupo registrou a maior variação (1,46%) e o maior impacto (0,31 p.p.) no 
índice geral. A gasolina subiu 2,80% e teve o maior impacto individual (0,17 p.p.). Etanol 
(4,50%), gás veicular (2,06%) e óleo diesel (1,79%) também ficaram mais caros no mês. 
 
“O preço da gasolina é influenciado pelos reajustes aplicados nas refinarias de acordo com 
a política de preços da Petrobras. O dólar, os preços no mercado internacional e o 
encarecimento dos biocombustíveis são fatores que influenciam os custos, o que acaba 
sendo repassado ao consumidor final. No ano, a gasolina acumula alta de 31,09%, o etanol 
40,75% e o diesel 28,02%”, disse o analista da pesquisa, André Filipe Guedes Almeida. 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado dia 14 pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), registrou crescimento de 8,5% no segundo 
trimestre de 2021 na comparação com o segundo trimestre de 2020. Mais uma vez os 
resultados mostram a importância do segmento para a economia baiana. O crescimento 
do PIB do agronegócio foi superior ao crescimento observado para o conjunto da 
economia baiana que no mesmo período apontou crescimento de 6,7%. 
 
"O agronegócio é composto pelo setor de insumos para produção agrícola e pecuária, pela 
produção agropecuária, indústria de produtos agro e também transportes e 
comercialização dos produtos", explica Armando de Castro, diretor de Estatísticas da SEI. 
Ele explana ainda, que em valores monetários, o agronegócio baiano totalizou R$ 33,8 
bilhões, correspondendo a 35% de toda a economia baiana no segundo trimestre, isto é, 
para cada R$ gerado na economia baiana, mais de 1/3 proveio de atividades associadas ao 
agronegócio. 
 
O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela SEI, marcou -41 pontos em agosto. O nível de 
confiança, portanto, foi maior do que o observado no mês antecedente (-101 pontos) e no 
mesmo mês do ano passado (-301 pontos). Trata-se do quinto avanço mensal, 
fortalecendo, assim, a trilha de recuperação da confiança empresarial. Em relação ao 
registrado um ano antes, significou uma variação de 260 pontos a mais. 
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Segundo Luiz Lobo, integrante técnico da SEI, “as cinco altas sucessivas recentes do 
indicador de confiança do empresariado baiano foram suficientes não somente para 
suplantar o recuo observado ao longo do primeiro trimestre deste ano como também 
conduzir a confiança ao patamar mais elevado desde fevereiro do ano passado”. 
 
O indicador abaixo de zero revelado no mês, no entanto, significou a permanência do 
pessimismo no meio empresarial baiano pela 18ª vez consecutiva. A confiança do 
empresariado local, assim, permaneceu na zona de Pessimismo Moderado pela quarta vez 
seguida. 
 
O avanço no nível de confiança de julho a agosto não aconteceu de forma generalizada, 
visto que não foi realidade para uma das quatro atividades. Agropecuária, Serviços e 
Comércio exibiram alta em seus indicadores, a Indústria experimentou contração. No 
comparativo com o mesmo mês do ano antecedente, por outro lado, todos os setores 
apresentaram expansão. 
 
Do conjunto avaliado, os itens juros, crédito e abertura de unidades apresentaram os 
indicadores de confiança em pior situação no mês. Em contrapartida, as variáveis PIB 
nacional, PIB estadual e vendas foram aquelas com as melhores expectativas do 
empresariado baiano. 
 
A Bahia lidera a produção nacional de níquel, conforme dados obtidos pela Agência 
Nacional de Mineração (ANM). De acordo com os números, a produção mineral 
comercializada (PMC) até agosto de 2021 já é superior em mais de 70%, em comparação a 
todo o ano passado, além de ter ultrapassado o estado de Goiás, que ocupava a liderança 
em 2020.  Este ano, a produção de níquel na Bahia já ultrapassa 800 milhões de reais, 
enquanto em todo o 2020 foi de pouco mais de 480 milhões. Já a produção goiana, até 
agosto deste ano, é de aproximadamente 540 milhões. 
 
O níquel é um dos metais mais versáteis do mundo, é componente de diversos produtos 
comuns no nosso dia-a-dia. O minério possui uma larga utilização na indústria, com o 
intuito de garantir mais qualidade ao ferro para a fabricação do aço inoxidável e, junto 
com o cobre, aumentar a resistência à corrosão. Além disso, o níquel também é utilizado 
na produção de baterias para carros elétricos cuja demanda deverá multiplicar-se por 19 
até 2040, caso o mundo atinja as metas do Acordo de Paris sobre o clima, segundo a 
Agência Internacional de Energia (AIE). 
 
Na Bahia, a extração do minério é realizada no município de Itagibá (situado a 370 
quilômetros de Salvador), pela Atlantic Nickel, que produz o níquel sulfetado, 
componente, agora, essencial para a produção de baterias para carros elétricos. O 
mercado possui alta demanda no continente europeu e asiático principalmente devido ao 
caráter sustentável desse tipo de automotor. Para o CEO da Atlantic Nickel, Paulo 
Castellari, esse é um mercado em ascensão e a demanda pelo minério será cada vez 
maior. “A indústria da mineração vai viabilizar que todos nós tenhamos um futuro melhor. 
Viver em um mundo com menos emissões de gases de efeito estufa, onde as coisas são 
mais eficientes”. A empresa opera através de um contrato de pesquisa complementar e 
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arrendamento com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). Os trabalhos de 
pesquisas executados pela empresa pública baiana entre os anos de 1989 e 2000 
estimaram um depósito de níquel no Complexo Mirabela, com recursos da ordem de 40 
milhões de toneladas de minério.  
 
O presidente da CBPM, Antônio Carlos Tramm, ressalta a importância da pesquisa e da 
instituição para o avanço da mineração na Bahia. “Nosso estado é um dos estados mais 
bem estudados geologicamente. Ao longo dos anos, trabalhamos no processo de pesquisa 
para mostrar o enorme potencial mineral da Bahia e seguir com a nossa missão de trazer 
investimentos privados para o estado, que vão impulsionar o desenvolvimento, gerando 
emprego e renda para os baianos. Afinal, minérios a Bahia tem”, enfatiza Tramm. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 
 

2. Agropecuária 
 
 

 O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela SEI, nesta terça-feira (14), 
registrou crescimento de 8,5% no segundo trimestre de 2021 na comparação com 
o segundo trimestre de 2020. Mais uma vez os resultados mostram a importância 
do segmento para a economia baiana. O crescimento do PIB do agronegócio foi 
superior ao crescimento observado para o conjunto da economia baiana que no 
mesmo período apontou crescimento de 6,7% (SEI, 14/09/2021). 
 

 No segundo trimestre, todos os subsegmentos do agronegócio registraram 
expansão com destaque para a agroindústria e a própria produção agrícola. Entre 
as culturas que mais contribuíram para o bom desempenho do agronegócio 
baiano, destacam-se: a produção física de soja com crescimento de 12,6%; banana 
com crescimento de 3,4%; uva (15,3%) e batata (93,5%). Por outro lado, as culturas 
de milho, feijão, algodão, mandioca e tomate tem registrado queda na produção 
física (SEI, 14/09/2021). 
 

 A elevação da participação do agronegócio no PIB da Bahia no segundo trimestre é 
resultado de dois fatores: O primeiro é relacionado à questão sazonal visto que a 
maior parte da produção agrícola da Bahia é centralizada no segundo trimestre, a 
exemplo da colheita de soja. O segundo fator está associado aos movimentos de 
preços que tem acompanhado praticamente todos os produtos agrícolas (SEI, 
14/09/2021). 
 

  A contínua elevação nas cotações internacionais dos produtos agrícolas tem 
beneficiado o setor no sentido de elevar a sua participação na economia baiana na 
medida em que maiores preços dos produtos implica em crescimento nominal do 
Valor Adicionado (VA). Esses dois fatores, juntamente com o crescimento na 
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produção física, têm sido determinantes para o crescimento de participação do 
agronegócio na economia baiana (SEI, 14/09/2021). 
 

 O oitavo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 
IBGE e sistematizado pela Bahia SEI, relativo a agosto deste ano, estimou a 
produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, em 10,46 milhões de 
toneladas (t) em 2021, o que representa crescimento de 4,0% na comparação com 
a safra 2020 – que foi o melhor resultado da série histórica da pesquisa (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, ficou projetada em torno de 
1,27 milhão t, o que corresponde a uma queda de 14,0% na comparação anual. Em 
relação ao levantamento anterior, houve estabilidade na previsão de produção da 
fibra. A estimativa de área plantada (268 mil ha) apresentou recuo de 14,9% em 
relação a 2020 (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A soja, cuja colheita está concluída, teve sua estimativa mantida em 6,8 milhões t - 
a maior da série histórica do levantamento –, o que corresponde a uma 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./ha (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A expectativa para as duas safras anuais de milho totalizou 2,45 milhões t em 
2021, o que corresponde ainda a uma retração de 5,8% na comparação anual. Com 
relação à área plantada (670 mil ha), o IBGE indica uma expansão de 7,5% sobre 
2020. A estimativa da 1ª safra do cereal ficou em 1,9 milhão t (5,5% superior à de 
2020) e a da 2ª safra (550 mil t) teve recuo interanual de 31,3% (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 195,2 mil t, o que 
implica um recuo (-32,7%) em relação a 2020. O levantamento revela uma área 
plantada de 417 mil ha, cerca 1,7% inferior à verificada no ano passado. A 1ª safra 
(103 mil t) teve queda de 24,2% em relação a 2020 e a 2ª safra apresentou 
variação negativa de 40,2% na mesma base de comparação (IBGE, com elaboração 
da SEI, 2021). 
 
 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial baiana, com base nos dados da PIM, divulgada pelo IBGE, 
apresentou avanço de 6,7% na passagem de junho para julho, após expansão de 
13,0% no mês anterior. Com o resultado, a indústria acumula alta de 20,6% em 
dois meses. Apesar do resultado, o setor fabril da Bahia segue com produção 
muito aquém da verificada antes do início da pandemia da Covid-19, operando 
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num patamar 23,8% abaixo de fevereiro de 2020. No ano, a indústria acumula 
queda de 14,9% e, em doze meses, de 9,3% (IBGE, 09/09/2021). 
  

 O recuo na produção industrial da Bahia na comparação com julho de 2020 (-
12,2%) ocorreu pelo sétimo mês consecutivo, e foi resultado de retrações em sete 
das 11 atividades da indústria de transformação investigadas separadamente no 
estado, com destaques para a fabricação de veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-94,6%) e a fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-42,7%). 
Entre as quatro atividades industriais com aumento de produção na comparação 
com julho de 2020, os principais destaques em contribuição para segurar a queda 
geral da indústria no mês vieram, respectivamente, da fabricação de produtos 
alimentícios (com alta de 13,5%) e da metalurgia (37,3%) (IBGE, 09/09/2021).   
 

 No acumulado do período de janeiro a julho de 2021, em comparação com o 
mesmo período do ano anterior, a produção industrial baiana registrou queda de 
14,9%. Cinco dos 12 segmentos da Indústria geral influenciaram o resultado, com 
destaque para Derivados de petróleo, que registrou queda de 32,7%, Veículos (-
93,5%), Celulose, papel e produtos de papel (-11,7%), Metalurgia (-7,3%) e 
Produtos de minerais não metálicos (-0,2%). Positivamente, destacaram-se os 
segmentos de Produtos químicos (15,0%), Couro, artigos para viagem e calçados 
(41,4%), Borracha e material plástico (23,0%) e Extrativa mineral (9,2%) (IBGE, 
09/09/2021).   
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) caiu 5,2 pontos em setembro de 2021, para 58 pontos. 
O Icei havia registrado em agosto o maior índice do ano e, com a queda, regride 
para patamar próximo ao de maio. A queda interrompeu sequência de quatro altas 
consecutivas. Como o Icei permanece acima da linha divisória de 50 pontos, indica 
que os empresários seguem confiantes. A queda, contudo, mostra que o otimismo 
se tornou menos intenso que em meses anteriores. O Índice de Condições Atuais 
caiu 5,3 pontos, para 52,2 pontos. O Índice de Expectativas caiu de 66,0 pontos 
para 60,9 pontos, mostrando que o empresário segue otimista para os próximos 
meses, mas que esse otimismo se tornou menos intenso e disseminado (CNI, 
14/09/2021). 
 

 No setor de extração mineral, a Bahia lidera a produção nacional de níquel, 
conforme dados obtidos pela Agência Nacional de Mineração (ANM). De acordo 
com os números, a produção mineral comercializada (PMC) até agosto de 2021 já é 
superior em mais de 70%, em comparação a todo o ano passado, além de ter 
ultrapassado o estado de Goiás, que ocupava a liderança em 2020 (Correio da 
Bahia, 10/09/2021).  
 
 

 No setor de energia, o consumo de energia elétrica no Brasil em agosto avançou 
3,4% ante o mesmo período 2020, com impulso do crescimento no mercado livre, 
segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Na 
comparação com o mesmo mês de 2019, antes da pandemia da Covid-19, houve 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/energia-cara-e-falta-de-materia-prima-afetam-producao-industrial-diz-economista/
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um avanço de 4,4%. Segundo a avaliação da CCEE “a demanda por eletricidade 
segue em linha com o esperado, com alta menos acentuada do que as registradas 
no primeiro semestre deste ano”. No mercado livre, em que a grande indústria e as 
empresas de maior porte compram energia, o consumo foi de 22.139 MW médios, 
montante 10,1% superior a 2020. Já o mercado regulado, no qual estão os 
comércios menores, as pequenas e médias empresas e os consumidores 
residenciais, a demanda se manteve estável. No Nordeste, todos os estados 
registraram alta, com destaque para Bahia (8,0%) e Ceará (8,0%). Nas regiões 
Centro-Oeste e Sudeste, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul mantiveram 
estabilidade. No Sul, o Rio Grande do Sul encerrou o período com a maior redução 
(-10,0%). No Norte, o Amazonas recuou 2% (CCEE, 09/09/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 
 

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

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em julho de 2021 crescimento 
de 6,6%, em relação a igual mês do ano passado. No cenário nacional, a expansão 
nos negócios foi de 5,7%, na mesma base de comparação (IBGE, 10/09/2021). 
 

 Frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, as 
vendas no Estado da Bahia se mantiveram estável registrando taxa de 0,2%. Essa 
variação foi inferior a do Brasil (1,2%). No acumulado do ano, a taxa foi positiva em 
10,0%, sendo o maior crescimento de vendas registrado para o período, desde 
2012 (10,2%), e superior à variação nacional (6,6%) (IBGE, 10/09/2021). 
 

 A influência positiva, em julho, veio dos segmentos Outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (50,6%), Tecidos, vestuário e calçados (114,8%) e Combustíveis e 
lubrificantes (9,3%). Por outro lado, as maiores influências negativas para o setor 
vieram de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 
(-19,6%) e Móveis e eletrodomésticos (-8,1%) (IBGE, 10/09/2021). 
 

 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 12,6% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior, resultado superior 
ao do Brasil (7,1%). Esse comportamento resultou no acumulado dos últimos 12 
meses, variação positiva de 7,9% (IBGE, 10/09/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 55,1% nas 
vendas em julho de 2021, em relação a igual mês do ano anterior. Em relação a 
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Material de construção, as vendas no mês de julho retraíram 23,5%, na 
comparação com o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses as taxas 
foram positivas em 14,5% para Veículos, motos, partes e peças e em 3,3% para 
Material de construção (IBGE, 10/09/2021). 
 

5. Serviços 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume de serviços no Brasil avançou 1,1%, em julho na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), acumulando ganho de 5,8% 
nos últimos quatro meses e recuperando parte do recuo de março (-3,0%). A alta 
de 1,1% de junho para maio de 2021 foi acompanhada por duas das cinco 
atividades investigadas. Nessa análise, a Bahia não seguiu o mesmo 
comportamento do Brasil e marcou retração de 0,7%, acumulando perda de 1,2% e 
perdendo parte do ganho contabilizado no mês de maio (12,6%). É importante 
destacar, que o mês de julho do ano corrente foi marcado pela manutenção de 
várias medidas de contenção a pandemia no estado da Bahia contribuindo para a 
desaceleração do setor em relação a junho. 
 

 O volume de serviços na Bahia avançou 28,7%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, 
com destaque para os Serviços prestados às famílias (381,3%), que contabilizou a 
quarta variação positiva consecutiva mais expressiva e a maior alta da série 
iniciada em 2012. Essa atividade também apresentou resultado superior aquele 
observado no mesmo mês do ano anterior (-79,9%). Seguida pela atividade de 
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (35,3%), que também, 
registrou variação positiva significativa, sendo a quarta maior alta da série iniciada 
em 2012, e a quinta variação positiva consecutiva para esse ano. A atividade de 
Serviços profissionais, administrativos e complementares (7,0%) apontou a quinta 
taxa positiva consecutiva neste ano. Serviços de informação e comunicação (5,4%) 
apresentou a quarta taxa positiva consecutiva neste ano. Apenas, a atividade de 
Outros serviços (-42,3%) influenciou negativamente no resultado (IBGE). 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 33,8%, em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a receita de serviços para 
cima, com destaque para o Setor de Serviços prestados às famílias (328,1%), 
seguida por Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (42,6%), 
depois Serviços profissionais, administrativos e complementares (12,5%), e 
Serviços de informação e comunicação (7,7%). Apenas, a atividade de Outros 
serviços (-39,8%) influenciou negativamente no resultado (IBGE). 
 
 
 

6. Turismo 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume das atividades turísticas no Brasil cresceu 0,5% frente ao mês anterior, 
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terceira taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 42,2%. 
Contudo, o segmento de turismo ainda necessita crescer 32,7% para retornar ao 
patamar de fevereiro de 2020. Regionalmente, oito das 12 unidades da federação 
acompanharam o movimento de expansão, com destaque, em termos de variações 
mais significativas, para Pernambuco (9,5%), seguidas por Santa Catarina (9,4%) e 
Bahia (6,1%). Nessa comparação a Bahia apontou a terceira variação positiva mais 
expressiva. A expansão observada na Bahia foi marcada, principalmente, pela 
manutenção do funcionamento de hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de 
alojamento, templos religiosos e igrejas, clubes sociais, recreativos e esportivos, 
contribuindo para atração e movimentação de turistas no estado. Em relação à 
receita nominal, 11 das 12 unidades marcaram ritmo de crescimento, com 
destaque, em termos de variações mais relevantes, para Pernambuco (19,1%), 
seguidas por Ceará (15,0%) e Bahia (10,7%). Nessa comparação a Bahia também 
apontou a terceira variação positiva mais vultosa (IBGE). 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil expandiu 83,0%. Essa é a quarta variação positiva consecutiva, 
quando interrompeu 13 taxas negativas seguidas. O índice foi impulsionado, 
principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de 
transporte aéreo; restaurantes; hotéis; rodoviário coletivo de passageiros; locação 
de automóveis; e serviços de bufê. Regionalmente, todas as 12 unidades da 
federação acompanharam esse movimento de expansão, com destaque para Bahia 
(271,7%), seguido por Rio Grande do Sul (150,7%) e Pernambuco (144,8%), em 
termos de alterações mais expressivas. É importante ressaltar que, em termos de 
variação, a Bahia contabilizou a taxa mais expressiva e maior alta da série histórica 
iniciada em 2012. Esse resultado se deve, em parte, à queda de 72,7% registrada 
em julho do ano passado e pela flexibilização de algumas atividades relacionadas 
ao setor. Em relação à receita nominal, todas as unidades marcaram ritmo de 
crescimento, com destaque para Bahia (280,2%), seguido por Pernambuco 
(159,6%) e Rio Grande do Sul (154,6%). Nessa comparação a Bahia também 
apontou a primeira variação positiva mais expressiva (IBGE). 
 

 O Fundo Geral do Turismo (Fungetur), que viabiliza linhas de crédito específicas 
para o setor, foi acessado por mais de quatro mil empreendimentos distribuídos 
em todo o país. Os recursos possibilitaram desde a capitalização de empresas para 
suporte ao seu funcionamento até a realização de obras de infraestrutura turística. 
Dessa forma, a estimativa é de que o acesso ao crédito por meio das 4.159 
operações contratadas tenha preservado ou gerado pelo menos 39,5 mil empregos 
diretos. Os números são relativos a estimativas quanto à contratação do crédito 
emergencial de R$ 5 bilhões liberado, ainda no ano passado, em apoio ao setor, 
com o objetivo de manter postos de trabalho e empresas diante da pandemia de 
Covid-19. A maior parte dos contratos já assinados (97%) teve como objetivo o 
acesso a recursos para capital de giro, dinheiro necessário para bancar o 
funcionamento de uma empresa (MTur). 
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 Com o avanço da vacinação pelo país, algumas cidades brasileiras já começaram a 

mirar nas tradicionais festas de réveillon. A menos de quatro meses para a chegada 
do novo ano, destinos como Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) planejam 
celebrações com shows e as já consagradas queimas de fogos. Na capital carioca, o 
governo local anunciou a montagem de 13 palcos em Copacabana, um dos 
principais cartões-postais do Brasil. Na capital baiana, a prefeitura da cidade tem a 
expectativa de realizar cinco dias de festas, começando no dia 29 de dezembro e 
finalizando em 2 de janeiro de 2022, com atrações já definidas. Outra cidade 
nordestina que vem planejando atrações para a virada é Fortaleza (CE). A 
Secretaria Municipal de Cultura já entregou à prefeitura da capital um 
planejamento para a realização da festa, com a utilização de alguns mecanismos 
para o controle da movimentação. Ainda no Nordeste, Tibau do Sul (RN) e São 
Miguel do Gostoso (RN) já agendaram suas grandes festas para o período. O 
primeiro contará com cinco dias de duração na Praia de Pipa e o segundo terá oito 
dias com diversas atrações. De acordo com as autoridades sanitárias dos dois 
municípios, os eventos podem acontecer desde que cumpram as medidas 
preventivas (MTur). 
 

7. Comércio Exterior 
 

 As exportações do Brasil continuam perdendo espaço para produtos da China na 
vizinha Argentina, ao mesmo tempo em que o Brasil continua a ser o principal 
mercado para as vendas argentinas. É o que mostra a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) durante um exame da política comercial argentina, que ocorreu 
no dia 15. Conforme relatório da OMC que serve de base para o exame, na 
Argentina a parte das importações procedentes do Brasil caiu para 20,4% do total 
em 2020 comparado a 26% em 2012. Já a fatia da China nas importações 
argentinas aumentou consideravelmente nesse período, passando de 14,6% do 
total em 2012 para 20,4% no ano passado. Atualmente a Argentina está 
comprando cada vez mais produtos chineses, e em 2020 o Brasil e a China tinham 
praticamente a mesma fatia do mercado argentino. Dados do Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec), em Buenos Aires, sobre o comércio exterior argentino 
entre janeiro-julho deste ano confirmam o avanço chinês: a Argentina comprou 
US$ 6,9 bilhões de produtos chineses, comparado a US$ 6,8 bilhões no Brasil. Já as 
vendas argentinas alcançaram US$ 4,3 bilhões para a China e US$ 5,9 bilhões para 
o Brasil (VALOR ECONÔMICO). 

 
 Na quinta-feira (9), o governador Rui Costa participou de um seminário virtual 

sobre tecnologia, desenvolvido pela Embaixada da República Popular da China no 
Brasil e pelo Consulado-Geral da República Popular da China no Rio de Janeiro. 
Com o tema “Rumo ao futuro digital e desenvolvimento impulsionado por 
serviços”, o encontro online debateu o desenvolvimento de tecnologias que 
possam ajudar áreas como Saúde, Educação e Segurança. Rui lembrou que a Bahia 
já tem uma parceria muito frutífera com empresas chinesas e é responsável por 
um dos mais bem-sucedidos programas de parcerias público-privadas (PPPs) e 
concessões do país, com investimentos totais superiores a R$ 10 bilhões. “Aqui, 
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temos em andamento projetos de grande porte, como a ponte Salvador-Itaparica, 
que conta com R$ 8 bilhões e terá quase 13 quilômetros de extensão. Temos ainda 
um investimento de R$ 2 bilhões em mobilidade urbana da chinesa BYD, em 
monotrilho. Acabamos de contratar o monitoramento por vídeo em cerca de 80 
novas cidades, com o uso de tecnologia voltada para a área de segurança pública,  
com inteligência artificial buscando fazer reconhecimento facial” (Secom-ba). 

 
 Em Mato Grosso, o mercado do boi gordo retraiu-se na última semana, após o 

governo brasileiro registrar dois casos atípicos do mal da "vaca louca” no país. As 
ocorrências levaram o Ministério da Agricultura a suspender as exportações de 
carne à China, principal comprador da proteína brasileira. Mato Grosso tem o 
maior rebanho bovino do país. Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea), houve interrupção quase completa nas negociações no 
Estado, com operações apenas pontuais, voltadas ao mercado interno. Ainda 
assim, os preços caíram pouco. Na semana passada, o preço médio da arroba para 
pagamento à vista ficou em R$ 298,73 para o boi gordo e em R$ 286,58 para a vaca 
gorda, quedas de 0,17% e 0,39%, respectivamente. Os contratos futuros recuaram 
mais de 5% (VALOR ECONÔMICO). 

 
 A balança comercial do agronegócio registrou valor recorde no mês de agosto, 

motivada, principalmente, pela alta dos preços internacionais das commodities 
exportadas pelo Brasil. O valor exportado foi de US$ 10,90 bilhões, cifra 26,7% 
superior aos US$ 8,60 bilhões exportados no mesmo mês de 2020. Somente em 
2013, as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram o mesmo patamar de 
US$ 10 bilhões para os meses de agosto. Apesar do recorde do valor exportado, a 
participação do agronegócio no total das exportações do país caiu de 49,4% 
(agosto/2020) para 40,1% (agosto/2021). As importações de produtos do 
agronegócio subiram de US$ 912,47 milhões, em agosto de 2020, para US$ 1,25 
bilhão, em agosto de 2021 (+37,2%). Os valores foram influenciados pela alta dos 
preços internacionais, como no caso do trigo e óleo de palma, com aumento do 
preço médio importado em 23,1% e 67,6%, respectivamente. Desta forma, o saldo 
da balança comercial do agronegócio alcançou US$ 9,64 bilhões, de acordo com a 
análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
 

 O complexo soja (em grãos, farelo e óleo), principal setor exportador do 
agronegócio brasileiro, atingiu divisas de US$ 4,02 bilhões, o que significou 
incremento de 53,6% em relação aos US$ 2,62 bilhões exportados em agosto de 
2020. O aumento do volume exportado de soja em grãos e a forte elevação dos 
preços internacionais resultaram em US$ 3,14 bilhões de exportações em agosto 
de 2021 (+52,5%). A oferta da oleaginosa foi recorde na safra brasileira 2020/2021, 
com 136 milhões de toneladas de soja, incremento de 8,9%, favorecendo a 
capacidade de exportação, de acordo com a análise da SCRI do Mapa. 
 

 Para este mês, a Anec ampliou sua estimativa para as exportações da oleaginosa, 
de 4,44 milhões para 4,83 milhões de toneladas. Se confirmado o resultado, será 
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uma alta de 23,4% em relação ao mesmo período de 2020, quando os embarques 
somaram 3,91 milhões de toneladas. (VALOR ECONÔMICO). 
 
 

8. Finanças Públicas 
 
 

 Segundo a Instituição Fiscal Independente (IFI), o texto da reforma do Imposto de 
Renda já aprovado na Câmara e agora em análise no Senado, pode impactar numa 
perda de arrecadação de cerca de 29 bilhões, em 2022;  
 

 Segundo os especialistas, apesar da proposta trazer medidas como a criação do 
imposto sobre lucros e dividendos, revisão de benefícios tributários, dentre outros, 
os resultados previstos são de impactos fiscais negativos, superando, por exemplo, 
o nível de investimentos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022;    
 

 A IFI ressalta ainda que caso não haja reversão de gastos tributários através da 
revogação de alguns benefícios, os impactos poderão ser ainda maiores, em 2023;  
 
   

 Vale dizer que como a previsão de descontos das faixas de isenção e expansão da  
declaração simplificada do Imposto de Renda  Pessoa Física (IRPF), redução das  
alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) essas  novas regras teriam um custo de cerca de R$ 
87,5 bilhões em 2022, e R$ 100 bilhões  em 2024;   
 

 Como já citado, o projeto prevê como medidas compensatórias, a revisão de 
benefícios tributários, o aumento na alíquota da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (Cfem) e o fim da dedutibilidade de juros sobre 
capital próprio no IRPJ;   
 

 A previsão é de que haja um ganho de arrecadação superior a R$ 20 bilhões no que 
tange a revogação de benefícios dos setores de gás natural canalizado, carvão 
mineral, produtos químicos, farmacêuticos;  
 

 No que se refere à tributação sobre lucros e dividendos, a IFI ressalta que essa 
modalidade está sujeita a práticas de elisão fiscal, ou ao uso de manobras e 
brechas legais para redução do imposto devido, o que geraria parte dos impactos 
previstos.   
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado 
(%) 

Projeção (2021)
( 1) 

(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 08/21 09/21 10/21 11/21 Tendência 

Indústria (jul.) -12,2 -14,9 -9,3  -11,5 -10,7 -18,3  

 

Comércio (jul.) 6,6 10,0 6,5  9,7 5,2 6,7  

 

Serviços (jul.) 28,7 9,5 0,2  21,1 18,3 17,7  

 

Agricultura (ago.)
2
 4,0     4,0 4,0 4,0 

 

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

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

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

 

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

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

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