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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

Os preços ao consumidor dos Estados Unidos aumentaram ainda mais em novembro, uma 
vez que o custo dos bens e serviços aumentou amplamente em meio a restrições de 
oferta, levando a maior alta anual desde 1982. O índice de preços ao consumidor (IPC) 
subiu 0,8% no mês passado, após alta de 0,9% em outubro, informou o Departamento do 
Trabalho. Esta taxa pode encorajar o Federal Reserve (Fed) a reduzir mais rapidamente 
suas compras de títulos. 
 
No acumulado de 12 meses até novembro, o IPC acelerou 6,8%. Esse foi o maior aumento 
ano a ano desde junho de 1982, seguido de um avanço de 6,2% em outubro. Os dados do 
relatório de inflação de novembro não refletem ainda os efeitos da variante ômicron, que 
podem elevar novamente os preços conforme entram nas análises. 

1.2 Cenário Nacional 

 

A produção industrial registrou queda em cinco dos 15 locais investigados pela Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM Regional), os resultados foram divulgados dia 9 pelo IBGE. Na 
passagem de setembro para outubro. Os principais recuos foram em Santa Catarina (-
4,7%), Pará (-4,2%) e Minas Gerais (-3,9). São Paulo (-3,1%) e Espírito Santo (-1,0%) 
completaram o conjunto de locais com resultados negativos. Já Nordeste (5,1%), Mato 
Grosso (4,8%) e Ceará (4,1%) tiveram as expansões mais elevadas.  
  
A queda de 0,6% na indústria nacional e os resultados negativos nesses cinco locais se dá 
devido à conjuntura atual. Pelo lado da produção, temos o encarecimento dos custos de 
produção; desabastecimento de insumos e de matérias-primas, além de um cenário de 
incertezas que dificultam as tomadas de decisões por parte dos produtores. Do lado da 
demanda, temos inflação alta e acelerada, desemprego em patamar elevado e isso tudo 
diminui o poder de compra e o consumo das famílias, o que impacta diretamente a cadeia 
produtiva”, analisa Bernardo Almeida, analista da pesquisa do IBGE. 
 
De todos os estados, a maior influência veio de São Paulo, que responde por cerca de 34% 
da produção industrial do país. A queda de 3,1% frente a setembro foi puxada pelo baixo 
desempenho do setor de alimentos, com uma influência negativa da entressafra e de 
efeitos climáticos negativos sobre o processamento da cana de açúcar; e em segundo 
lugar pelo setor de máquinas e equipamentos. 
 
No campo positivo, na passagem de setembro para outubro, Rio Grande do Sul foi a 
principal influência, com crescimento de 2,7%. Esse crescimento se dá pelo bom 
desempenho dos setores de veículos e de outros produtos químicos. Bahia é a segunda 
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principal influência positiva também com alta de 2,7%, a segunda taxa positiva 
consecutiva. O crescimento sofre influência positiva dos setores de derivados de petróleo 
e de outros produtos químicos.  
 
Na comparação com outubro do ano passado, as quedas mais intensas ocorreram no Pará 
(-14,2%), Santa Catarina (-12,5%), São Paulo (-12,3%) e Amazonas (-11,9 Também houve 
quedas na Bahia (-10,3%), Ceará (-9,8%) e Região Nordeste (-9,0%). 
 
O setor de serviços recuou 1,2% na passagem de setembro para outubro, segunda taxa 
negativa consecutiva, acumulando uma retração de 1,9%, segundo os dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), divulgada dia 12 pelo IBGE, com o resultado de outubro, o 
setor ainda ficou 2,1% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro do ano 
passado, mas está 9,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. 
 
“Essa perda não elimina o ganho de 6,2% observado no período abril-agosto, mas reduz o 
distanciamento em relação ao nível pré-pandemia. Em agosto, o setor estava 4,1% acima 
do patamar de fevereiro de 2020, passando para 3,3% em setembro e 2,1% agora em 
outubro”, destaca Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa. 
 
Quatro das cinco atividades investigadas recuaram no mês de outubro, com destaque 
para serviços de informação e comunicação (-1,6%), que apresentaram a segunda taxa 
negativa consecutiva, acumulando retração de 2,5%. “O segmento que mostrou o 
principal impacto negativo foi o de telecomunicações. Outra atividade que puxou o índice 
para baixo foi a de outros serviços, com queda de 6,7%, também a segunda consecutiva, 
acumulando perda de 12,7%. “Essa é uma atividade muito heterogênea e nesse mês foi 
impactada principalmente pela menor receita das empresas que atuam na pós-colheita, 
fazendo beneficiamento de produtos agrícolas, e, também, pela queda em corretoras de 
títulos e valores mobiliários. 
 
Por outro lado, os serviços prestados às famílias cresceram 2,7% entre setembro e 
outubro, emplacando o sétimo resultado positivo consecutivo e acumulando 57,3% de 
crescimento nesse período. “Essa foi a atividade que mais sofreu nos meses agudos da 
pandemia, pois contempla os serviços de caráter presencial. Pouco a pouco, com o avanço 
da vacinação e aumento da mobilidade das pessoas, os serviços de alojamento e 
alimentação foram crescendo, mas, ainda assim, é o setor que se encontra mais distante 
do patamar pré-pandemia, estando 13,6% abaixo do patamar de fevereiro de 2020”, 
contextualiza o pesquisador. 
 
Com relação a outubro de 2020, o setor de serviços avançou 7,5%, com crescimento em 
quatro das cinco atividades. “Essa foi a oitava taxa positiva seguida, mas com redução o 
ritmo de crescimento”, destaca Lobo. 
 
No acumulando do ano, o setor apresenta alta de 11,0%, com crescimento em todos os 
setores. “Nessa comparação, temos o efeito da baixa base de comparação. Enquanto 
indústria e comércio iniciaram a recuperação no segundo semestre de 2020, a primeira 
taxa positiva do setor de serviços, na comparação interanual, só ocorreu em março de 
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2021, mês em que os serviços cresceram 4,6%”, ressalta. 
 
Regionalmente, a maior parte (23) das 27 unidades da federação teve retração no volume 
de serviços em outubro de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior. 
Entre os locais com taxas negativas, o impacto mais importante veio do Rio de Janeiro (-
3,2%), seguido por São Paulo (-0,5%), Rio Grande do Sul (-4,0%), Paraná (-2,1%) e Mato 
Grosso (-6,0%). Em contrapartida, o Ceará (1,4%) registrou a principal expansão em 
termos regionais. 
 
O índice de atividades turísticas cresceu 1,0% frente a setembro, sexta taxa positiva 
consecutiva, período em que acumulou ganho de 51,2%. Contudo, o segmento de turismo 
ainda se encontra 19,5% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado. “Esse índice de 
atividades turísticas tem um perfil muito semelhante ao perfil dos serviços prestados às 
famílias, pois muitas das atividades que compõem o indicador vêm desse segmento”, 
observa o pesquisador. 
 
O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central, uma espécie de “prévia” do 
Produto Interno Bruto (PIB) registrou queda de 0,4% em outubro. Na comparação com 
outubro de 2020, a queda é de 1,48%. No ano, o índice mostra alta de 4,99% e, em 12 
meses, de 4,19%. 
 
Apesar de ter vindo de acordo com as expectativas, o resultado de outubro reforça a 
atividade fraca no quarto trimestre, após números decepcionantes divulgados 
recentemente sobre os setores de serviços, comércio e indústria para o mês. O cenário 
que se desenha para o fim do ano vem num momento em que o Banco Central endurece o 
tom contra a alta indesejada dos preços. O efeito colateral dessa política é um freio extra 
na atividade econômica. 
 
Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado dia 10 pelo 
IBGE, mostram que a inflação após registrar 1,25% em outubro reduziu para 0,95% em 
novembro. No ano, o indicador acumula alta de 9,26% e, nos últimos 12 meses, de 
10,74%, acima dos 10,67% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O 
acumulado em 12 meses, inclusive, foi o maior desde novembro de 2003 (11,02%). 
 
A alta foi puxada pelos transportes (3,35%), influenciados pelos preços dos combustíveis, 
principalmente, da gasolina (7,38%), que teve, mais uma vez, o maior impacto individual 
no índice do mês (0,46 p.p.). Houve altas também nos preços do etanol (10,53%), do óleo 
diesel (7,48%) e do gás veicular (4,30%). Com o resultado de novembro, a gasolina 
acumula, em 12 meses, alta de 50,78%, o etanol de 69,40% e o diesel, 49,56%.  
 
Os preços dos automóveis novos (2,36%) e usados (2,38%) também pesaram na inflação 
do mês. Já as passagens aéreas recuaram 6,12% em novembro, após as altas de 28,19% 
em setembro e 33,86% em outubro. Em habitação (1,03%), segundo maior impacto (0,17 
p.p.) no índice geral, o resultado ficou próximo ao do mês anterior (1,04%), pressionado, 
novamente, pela energia elétrica (1,24%). 
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Por outro lado, o índice geral de novembro desacelerou com o recuo em alimentação e 
bebidas (-0,04%), devido à queda de 0,25% na alimentação fora do domicílio, influenciada 
pelo lanche (-3,37%). Já a refeição (1,10%) acelerou em relação ao mês anterior (0,74%).  
“A Black Friday ajuda a explicar a queda tanto no lanche quanto nos itens de higiene 
pessoal. Nós observamos várias promoções de lanches, principalmente nas redes de fast 
food no período. E no caso dos itens de higiene pessoal, várias marcas nacionais deram 
descontos nos preços dos produtos em novembro. No Brasil, diferente de outros países, 
os descontos não são centrados em um único dia. Os descontos acabam sendo dados ao 
longo do mês”, explica Pedro Kislanov. 
 
Um levantamento realizado pela Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior 
(Funcex) apontam que as exportações brasileiras estão cada vez mais dependentes de 
itens como soja, minério de ferro e petróleo. Hoje, os produtos básicos já representam 
mais da metade da pauta de tudo o que país vende para o exterior. Entre janeiro e 
novembro deste ano, as exportações de produtos básicos alcançaram 51% do total. Em 
valores absolutos, as exportações totais brasileiras somam US$ 256 bilhões no período, 
enquanto as vendas de produtos básicos chegam a US$ 131,4 bilhões, segundo a Funcex. 
São dois os principais fatores que explicam a dominância de produtos básicos na pauta 
exportadora: 
 
O preço das commodities está em alta. Com a retomada da economia mundial depois de 
superada a pior fase da pandemia, as cotações dos produtos básicos dispararam, o que 
impulsionou o valor das exportações; a indústria segue mostrando dificuldade em 
competir internacionalmente, fazendo com que os produtos manufaturados perdessem 
participação na pauta de exportação ao longo dos últimos anos. 
 
“Neste ano, o país contou com a ajuda dos preços internacionais das commodities em 
função do descasamento entre demanda e oferta mundial, o que contribuiu para 
aumentar a participação dos produtos básicos na exportação do Brasil", diz Daiane Santos, 
economista da Funcex e responsável pelo levantamento. 

No caso da indústria, o que segue emperrando a melhora das exportações é o chamado 
custo Brasil – velhos problemas que envolvem custo de logística, burocracia tributária, por 
exemplo, e tiram a competitividade do produto nacional na competição com outros 
países. Neste ano, a venda de produtos manufaturados representa apenas 21% do total. 

 

1.3 Cenário Baiano 

Em outubro de 2021, a produção industrial (de transformação e extrativa mineral) da 
Bahia, ajustada sazonalmente, registrou a segunda alta consecutiva com taxa de 2,7% 
frente ao mês de setembro, bem acima da média nacional (-0,6%). Na comparação com 
igual mês do ano anterior, a indústria baiana assinalou queda de 10,3%. No acumulado do 
ano, a indústria registrou retração de 13,1%, em relação ao mesmo período anterior. O 
indicador, no acumulado dos últimos 12 meses, apresentou declínio de 10,8% frente ao 
mesmo período anterior. As informações divulgadas dia (9), fazem parte da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
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sistematizadas e analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI). 

No confronto de outubro de 2021 com igual mês do ano anterior, a indústria baiana 
apresentou queda de 10,3%, com sete das 12 atividades pesquisadas assinalando queda 
da produção. O setor de Veículos (-96,5%) apresentou a principal contribuição negativa no 
período, explicada, especialmente, pela menor fabricação de automóveis. Outros 
resultados negativos no indicador foram observados nos segmentos de Metalurgia (-
32,5%), Produtos químicos (-7,8%), Borracha e material plástico (-9,2%). 

A principal contribuição positiva foi em Derivados de petróleo (8,8%), influenciada, 
principalmente, pela maior fabricação de óleo diesel, óleo combustível e parafinas. Outros 
setores que apresentaram resultados positivos foram: Extrativa mineral (14,9%), Celulose, 
papel e produtos de papel (5,7%), Couro, artigos para viagem e calçados (9,6%), e 
Produtos alimentícios (3,1%). 

No acumulado do período de janeiro a outubro de 2021, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, a produção industrial baiana registrou queda de 13,1%. Cinco dos 
12 segmentos da Indústria geral influenciaram o resultado, com destaque para Veículos, 
que registrou queda de 94,6%; também apresentaram resultados negativos Derivados de 
petróleo (-23,5%), Metalurgia (-10,8%), Bebidas (-3,8%). 

Positivamente, destacou-se o segmento Produtos químicos (7,3%), impulsionado, em 
grande parte, pela maior fabricação de acrilonitrila, princípios ativos para herbicidas e 
etileno não saturado. Vale citar, ainda, o crescimento em Couro, artigos para viagem e 
calçados (38,4%), Borracha e material plástico (11,8%), Celulose, papel e produtos de 
papel (5,5%). 

No acumulado dos últimos 12 meses, comparado com o mesmo período anterior, a taxa 
da produção industrial baiana foi de -10,8%. Seis dos 12 segmentos da Indústria geral 
influenciaram o resultado no período, com destaque para Veículos, que teve queda de 
77,1%. Importante ressaltar também os resultados negativos assinalados por Derivados de 
petróleo (-20,5%), Metalurgia (-7,4%), Produtos alimentícios (-1,4%), Minerais não 
metálicos (-1,2%) e Bebidas (-0,9%). Destacaram-se, positivamente, Produtos químicos 
(12,3%), Couro, artigos para viagem e calçados (32,7%), Celulose, papel e produtos de 
papel (5,9%). 

A assinatura de protocolos de intenções realizado entre a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e as empresas Ventos De São Paolo Energias Renováveis S.A. e a Ventos De São 
Mateus Energias Renováveis S.A. tem como um dos objetivos a construção de novos 
parques eólicos, Ventos de São Mateus e de São Paolo Energias Renováveis devem investir 
R$ 2,7 bilhões na cidade de Casa Nova e R$ 1,4 bilhão no município de Rodelas, 
respectivamente. 

Somados, a expectativa é que os empreendimentos gerem aproximadamente 4.200 novos 
postos de trabalho na fase de construção, e 18 empregos diretos na fase de operação. Em 
Rodelas, a capacidade instalada deve chegar a 1.445 GWh/ano. Já na cidade de Casa Nova 
a o parque eólico pretende chegar a 3.768 GWh/ano de capacidade instalada. 

“São investimentos expressivos na região norte do nosso Estado, gerando emprego, renda 
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e melhores dias para o povo do interior. Esses investimentos geram também receitas para 
os municípios que são devolvidos para sociedade com melhorias nos atendimentos 
básicos para população. Estamos, sem sombra de dúvidas, nos consolidando 
definitivamente nas produções de matrizes energéticas renováveis na Bahia”, comemorou 
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal. 

A implantação destas novas centrais eólicas destinadas à geração de energia elétrica no 
estado contribui para firmar a Bahia como líder na geração de energias renováveis no 
Brasil. Nos protocolos assinados, os empreendimentos de energia eólica se comprometem 
em priorizar e promover o treinamento e a capacitação de mão de obra especializada, 
prioritariamente local, a ser aproveitada no processo de produção. Está ação é mais um 
instrumento socioeconômico e produtivo no Estado que tem como objetivo a retomada 
do crescimento da economia e a redução das desigualdades sociais, através do 
desenvolvimento industrial e comercial. 

 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 No 3º trimestre de 2021, o abate de suínos bateu recorde na Bahia para a sua série 

histórica, iniciada em 1997. De julho a setembro, foram abatidos no estado 63.910 
suínos, 32,0% acima do antigo recorde, registrado no 2º trimestre deste ano 
(48.422). Já frente ao 3º trimestre de 2020 (38.259), o número foi 67,0% maior. 
(IBGE, 2021). 
 

 Em todo o Brasil, no 3º trimestre de 2021, o abate de suínos também foi recorde, 
com 13,7 milhões de animais abatidos. Foi 4,5% superior ao do 2º trimestre desse 
ano (13,1 milhões) e 7,8% maior que o do 3º trimestre de 2020 (12,7 milhões). A 
Bahia é o 10º maior produtor do Brasil, com 0,5% dos suínos abatidos no país. 
Santa Catarina lidera, com 28,7% do total nacional. (IBGE, 2021). 
 

 No 3º trimestre de 2021, foram abatidas 233.665 cabeças de bovino na Bahia, o 
que representou um aumento de 3,9% frente ao 2º trimestre (224.790 cabeças), 
mas uma leve queda de 0,03% frente ao 3º trimestre de 2020 (233.746 cabeças). 
Este foi o menor resultado do abate de bovinos no estado, para um 3º trimestre, 
em 16 anos, desde 2005. (IBGE, 2021). 
 

 A Bahia é o 11º maior produtor de carne bovina do país, representando 3,4% do 
abate nacional. Mato Grosso continua liderando, com 16,4% de participação no 3º 
trimestre do ano. (IBGE, 2021). 
 

 No 3º trimestre de 2021, o abate de frangos na Bahia foi de 32.750.112 animais, o 
que representa uma queda de 3,5% frente ao recorde registrado no 2º trimestre 
deste ano (33.938.968). Por outro lado, o número foi 2,6% superior ao registrado 
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no 3º trimestre de 2020 (31.922.314), sendo o maior resultado do estado para um 
3º trimestre desde o início da série histórica, em 1997. (IBGE, 2021). 
 

 A Bahia é o nono maior produtor de frangos do país, responsável por 2,1% do 
abate nacional. O estado que lidera é o Paraná, com 33,7% do total. (IBGE, 2021). 
 

 Já a produção baiana de ovos de galinha no 3º trimestre de 2021 foi de 18,1 
milhões de dúzias. Ficou 0,8% abaixo do recorde registrado no trimestre 
imediatamente anterior (18,2 milhões de dúzias), mas foi 18,9% superior à do 3º 
trimestre de 2020 (15,2 milhões de dúzias), fazendo com que a Bahia tivesse o seu 
melhor resultado para um 3º trimestre nesse indicador desde o início da série 
histórica do IBGE, iniciada em 1987. (IBGE, 2021). 
 

 São Paulo segue como maior produtor de ovos do país, com 28,2% do total 
nacional no 3º trimestre de 2021. A Bahia fica em 12º lugar, com 1,8%. (IBGE, 
2021). 
 

 A China autorizou a retomada das exportações de carne bovina do Brasil para seu 
mercado nesta quarta-feira. O embargo durava desde o dia 4 de setembro, quando 
foram identificados dois casos atípicos do “mal da vaca louca” em Minas Gerais e 
Mato Grosso. (Valor Econômico, 15/12/2021). 
 

 A informação foi divulgada no site da Administração Geral de Alfândegas da China 
(GACC, na sigla em inglês). A decisão, comunicada oficialmente a Brasília, autoriza 
a retomada das exportações de produtos de carne bovina desossada do Brasil com 
menos de 30 meses de idade. (Valor Econômico, 15/12/2021). 
 
 
Indústria 
 

 A produção industrial da Bahia, em outubro, seguiu em alta (2,7%) frente ao mês 
anterior, na comparação com ajuste sazonal, segundo dados da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM-PF) Regional do IBGE. Foi o segundo avanço seguido nesse confronto 
(havia crescido 2,9% na passagem de agosto para setembro) e um resultado bem 
superior ao do país como um todo (-0,6%). Apesar do crescimento na passagem de 
setembro para outubro, o setor fabril da Bahia seguiu com produção muito aquém 
da verificada antes do início da pandemia da COVID-19, operando num patamar 
18,8% abaixo de fevereiro de 2020. A produção industrial baiana segue com queda 
no acumulado no ano de 2021 (-13,1%) e nos 12 meses encerrados em outubro (-
10,8%). (IBGE, 09/12/2021).  
 

 O resultado do setor, no estado, também seguiu negativo em relação a outubro de 
2020, com queda de 10,3%. Foi a décima retração seguida da produção industrial 
baiana nessa comparação interanual e se deu exclusivamente pela décima queda 
seguida na indústria de transformação (-11,5%). A indústria extrativa voltou a 
crescer (14,9%), após ter apresentado retração em setembro (-6,7%). (IBGE, 
09/12/2021). 
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 Na indústria de transformação, houve retrações em sete das 11 atividades 
investigadas separadamente no estado, com destaques para a fabricação de 
veículos automotores, reboques e carrocerias (-96,5%) e metalurgia (-32,5%). As 
duas atividades tiveram as quedas mais profundas e também exerceram as duas 
principais influências no resultado negativo em geral. (IBGE, 09/12/2021). 
 

 A fabricação de veículos apresentou sua quinta queda consecutiva e mantém o 
pior desempenho no acumulado em 2021, no estado (-94,6%). Já a metalurgia teve 
a segunda retração seguida e também mostra resultado negativo no ano (-10,8%). 
(IBGE, 09/12/2021). 
 

 Entre as quatro atividades industriais com aumento de produção, os principais 
destaques em contribuição para segurar a queda geral da indústria no mês vieram, 
respectivamente, da fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis (com alta de 8,8%) e da fabricação de celulose, papel e produtos 
de papel (5,7%). (IBGE, 09/12/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), avançou 0,7 ponto em dezembro de 2021 em relação a novembro, 
subiu de 56 para 56,7. A alta interrompe uma sequência de três fortes quedas, 
quando o ICEI recuou 7,2 pontos. O indicador está acima da média histórica de 
54,1 pontos. No entanto, na comparação com dezembro do ano passado há um 
recuo. O ICEI caiu de 63,1 para 56,7. Essa queda releva que a confiança está menos 
disseminada e intensa do que no final de 2020. (CNI, 10/12/2021). 
 

 A Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta para o 
aumento dos estoques em novembro de 2021. O índice de evolução do nível de 
estoques foi de 50,6 pontos, resultado 4,8 pontos acima do registrado no mesmo 
período do ano passado. Esse resultado rompeu a tendência de estoques abaixo 
do planejado, que vinha desde dezembro de 2019. A pesquisa mostra, ainda, que 
produção industrial continuou praticamente estável na passagem de outubro para 
novembro, com leve aumento. O índice de evolução da produção registrado no 
mês foi de 50,4 pontos. É o terceiro mês consecutivo de relativa estabilidade da 
produção, após altas registradas entre maio em agosto. Em novembro de 2021, a 
Utilização da Capacidade Instalada foi de 72%, um aumento de um ponto 
percentual na comparação com outubro. Esse resultado está acima da média 
histórica de 2011 a 2019. (CNI, 16/12/2021). 
 

 No setor de derivados de petróleo, a Acelen, empresa criada pelo fundo Mubadala 
para gestão da Refinaria Mataripe (ex-Landulpho Alves - Rlam), na Bahia, preferiu 
não acompanhar, num primeiro momento, o movimento da Petrobras, de reduzir 
em 3,1%, na média, o preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje, segundo 
Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de 
Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA). (Valor Econômico, 
15/12/2021). 
 

 O consumo de energia elétrica no Brasil recuou pelo segundo mês consecutivo, 
somando, em novembro, 64.242 megawatts médios, volume 1,3% menor em 
relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Câmara de 
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Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A redução é um reflexo da retração de 
5,5% no mercado regulado, no qual estão as unidades ligadas à baixa tensão, como 
as pequenas empresas e residências. Esse segmento consumiu 41.366 MW médios, 
enquanto o mercado livre, que concentra a demanda de eletrointensivos como a 
indústria e shoppings centers, demandou 22.876 MW médios – um avanço de 7,2% 
na comparação anual. (CCEE, 09/12/2021). 
 

 O uso de painéis fotovoltaicos instalados em empreendimentos comerciais ou 
residenciais, conhecidos como Geração Distribuída (GD), é outro fator que reduz o 
consumo do mercado regulado, uma vez que esses autoprodutores deixam de 
demandar parte de sua necessidade energética da rede. Se não houvesse esse tipo 
de sistema, o ambiente teria apresentado redução menos intensa, de 4,3%. (CCEE, 
09/12/2021). 
 

 O Distrito Federal e o Rio Grande do Sul foram as unidades federativas com maior 
retração no consumo de energia em novembro na comparação com o mesmo mês 
em 2020, registrando quedas de 18,0% e 12,0%, respectivamente. A Bahia 
registrou retração de 1,0%. As maiores altas, por outro lado, se concentraram nas 
regiões Norte e no litoral do Nordeste. (CCEE, 09/12/2021).  
 
 
Comércio Varejista 
 

 Alguns dos principais itens da Ceia de Natal e da lista de presentes do brasileiro 
apresentaram menor variação no acumulado dos últimos 12 meses, 5,39% (IPC-
DI/FGV de dez/20 a nov/21) se comparado com o ano passado (dez/19 a nov/20), 
quando a inflação do Natal ficou em 13,51%, segundo um levantamento do 
FGV/Ibre. No entanto subiu mais em relação a 2019 (3,81%), 2018 (3,37%) e 2017 
(-2,30%). O que mais puxou a inflação foi o aumento dos alimentos, com variação 
média de 7,93% (IPC-DI/FGV de dez/20 a nov/21), apesar de bem menor que no  
mesmo período do ano anterior (28,61%). (FGV/Ibre, 10/12/2021). 

 
 O volume de vendas no Natal deverá sofrer o segundo recuo consecutivo. De 

acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), a expectativa é que a principal data comemorativa do varejo brasileiro 
movimente R$ 57,48 bilhões em faturamento, apresentando um crescimento de 
9,8 % em relação a 2020. Considerando a inflação haverá um ajuste registrando 
queda de 2,6 % nessa comparação. (CNC, 13/12/2021). 

 
 A partir do dia 15/12 o preço médico de venda da gasolina A da Petrobras para as 

distribuidoras passa de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, representando uma redução 
média de R$ 0,10 por litro. Segundo nota da Petrobras, “considerando a mistura 
obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da 
gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na 
bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. Uma redução de R$ 0,07”. 
(Agência Brasil, 14/12/2020). 
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 Em dezembro, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou 
alta de 0,3%, acumulando elevação de 10,9% em 2021. Na séria dessazonalizada, o 
indicador atingiu 120,3 pontos, permanecendo dentro da zona de satisfação 
(acima dos 100 pontos), nível próximo ao registrado em abril de 2020 (120,7). A 
elevação, entretanto, não conseguiu compensar a queda de 13,2% verificada no 
ano passado. (CNC, 15/12/2021). 
 

 Na avaliação do economista Antonio Everton da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o ano de 2022 será “desafiador” para 
as vendas do comércio. A sua observação se dá após a alta de 0,3% em dezembro 
no Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec). Segundo avaliação, na 
prática, o aumento foi puxado por perspectivas de vendas de Natal e não sendo 
possível prever se o indicador seguirá trajetória positiva em janeiro do próximo 
ano, dado ao cenário macroeconômico de inflação alta, juros elevados e renda 
baixa. (Valor Econômico, 15/12/2021). 
 
 
Serviços & Turismo 
 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em outubro de 2021, o volume de serviços no Brasil retraiu 1,2% na comparação 
com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), mantendo a 
retração iniciada no mês de setembro (-0,7%), acumulando uma queda de 1,9% 
nos dois últimos meses. A queda de 1,2% do volume de serviços, observada na 
passagem de setembro para outubro de 2021, foi acompanhada por quatro das 
cinco atividades investigadas, com destaque para serviços de informação e 
comunicação (-1,6%) e de outros serviços (-6,7%). As demais quedas vieram de 
serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,8%) e de transportes 
(-0,3%).  
 

 Nessa análise, a Bahia seguiu o mesmo comportamento do Brasil e retraiu 2,7%, 
mantendo a retração iniciada no mês de setembro (-1,3%), acumulando uma 
queda de 4,0% nos dois últimos meses. É importante destacar que o mês de 
outubro do ano corrente foi marcado pela manutenção das medidas de contenção 
a pandemia, dentre elas podemos citar o decreto em que os eventos desportivos 
coletivos profissionais poderiam ocorrer com a presença de público, desde que, 
cumulativamente, fossem atendidos alguns requisitos como: a proibição da venda 
de bebidas alcóolicas e limitação da ocupação ao máximo de 30% (trinta por cento) 
da capacidade do local. O que refletiu no resultado do setor. (IBGE). 
 

 O volume de serviços na Bahia avançou 2,3%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com 
destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias1 (75,7%), que 
contabilizou a sétima variação positiva consecutiva mais expressiva e maior alta da 
série iniciada em 2012, para os meses de outubro. Essa atividade também 
apresentou resultado superior àquele observado no mesmo mês do ano anterior (-
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7,0%), seguida pela atividade de Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (4,1%) apontou a oitava taxa positiva consecutiva neste ano. 
Serviços de informação e comunicação (1,1%) apresentou a sétima taxa positiva 
consecutiva neste ano. Por outro lado, a atividade de Outros serviços2 (-34,0%), 
registrou variação negativa significativa, seguida pela atividade de Transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (-8,3%), a primeira taxa negativa, após 
registrar sete taxas positivas consecutivas nesse ano. (IBGE). 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 12,0% em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a receita de serviços para 
cima, com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (82,8%), 
seguida por Serviços profissionais, administrativos e complementares (11,5%), 
depois Serviços de informação e comunicação (6,7%), Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (5,3%). Apenas, Outros serviços (-30,9%), 
contabilizou queda. (IBGE). 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em outubro de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 1,0% frente 
ao mês anterior, sexta taxa positiva consecutiva, acumulando ganho de 51,2%. 
Contudo, o segmento de turismo ainda se encontra 19,5% abaixo do patamar de 
fevereiro do ano passado. Regionalmente, seis dos 12 locais pesquisados 
acompanharam este movimento de expansão. A contribuição positiva mais 
relevante ficou com São Paulo (1,1%), seguido por Minas Gerais (1,8%). Em sentido 
oposto, Bahia (-7,2%) e Distrito Federal (-10,1%) tiveram os resultados negativos 
mais importantes do mês. Em relação à receita nominal, todas as 12 unidades 
marcaram ritmo de crescimento, com destaque, em termos de variações mais 
expressivas, para Ceará (11,2%), Rio Grande do Sul (6,3%) e Pernambuco (6,1%). 
Nessa comparação, apenas a Bahia (-2,1%) recuou. 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil expandiu 26,9%, sétima taxa positiva seguida, sendo 
impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam 
nos ramos de hotéis; transporte aéreo; restaurantes; serviços de bufê; e rodoviário 
coletivo de passageiros. Em termos regionais, todas as doze unidades da federação 
onde o indicador é investigado mostraram avanço nos serviços voltados ao 
turismo, com destaque para São Paulo (20,0%), seguido por Minas Gerais (40,0%), 
Rio de Janeiro (21,2%), Bahia (58,3%), Pernambuco (44,0%) e Rio Grande do Sul 
(36,3%). É importante ressaltar que, em termos de variação, a Bahia contabilizou a 
taxa mais expressiva e maior alta da série histórica iniciada em 2012, para os 
meses de outubro. Esse resultado se deve, em parte, à queda de 31,8% registrada 
em outubro do ano passado e à retomada da maioria das atividades econômicas 
relacionadas ao setor. (IBGE). 
 

 Em relação à receita nominal, todas as unidades marcaram ritmo de crescimento, 
com destaque para Bahia (78,8%), Pernambuco (68,5%) e Rio Grande do Sul 
(56,3%). Nessa comparação, a Bahia também apontou a variação positiva mais 
expressiva. (IBGE). 
 

 Nordeste brasileiro deve ser o destino de milhares de turistas que viajarão no fim 
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do ano. É o que aponta uma pesquisa do buscador de passagens aéreas Kayak, que 
registrou ainda que das 10 cidades mais procuradas, 7 se encontram na região. No 
topo do ranking estão cidades como João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN) e 
Porto Seguro (BA). O levantamento foi realizado entre os dias 1° de outubro e 22 
de novembro para viagens a serem realizadas entre 27 de dezembro e 3 de janeiro 
de 2022. (MTur). 
 

 O Brasil possui hoje, mais de 30,4 mil adesões ao Selo Turismo Responsável em 15 
tipos de atividades turísticas, como meios de hospedagem, parques temáticos, 
restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições e guias 
de turismo. Em quantitativo, os estados de São Paulo (5.831), Rio de Janeiro 
(3.969) e Minas Gerais (2.436) permanecem à frente. Já no Nordeste, região mais 
procurada pelos turistas, os estados da Bahia (1.801), Alagoas (1.905) e o Rio 
Grande do Norte (1.094) são os estados que registram as maiores adesões. (MTur). 
 
 
Comércio Exterior 
 
 

 A evolução da covid-19 e sua mais recente variante, a ômicron, e a reversão dos 
enormes estímulos monetários e fiscais nos países desenvolvidos determinarão a 
dinâmica do crescimento global. Reincidências violentas do coronavírus e um erro 
no ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos poderão levar o mundo a 
crescer bem menos do que o previsto. A China terá o menor crescimento em 
décadas em 2022 e as economias desenvolvidas terão um papel quase igual ao dos 
países emergentes em garantir um crescimento global estimado em 4,9%, o que 
também é inédito na história recente. Os chineses são os maiores compradores de 
commodities do Brasil e, salvo mudanças inesperadas na oferta e nos estoques, 
seus preços deverão ser menos atraentes do que foram em 2021. O passo firme da 
economia americana e a recuperação europeia abrem algum espaço para reanimar 
as exportações brasileiras de manufaturas, há muito tempo sem um desempenho 
significativo. (Valor Econômico, 11/12/2021). 
 

 Preços altos de petróleo e derivados, escassez hídrica, pandemia e expectativa de 
safra recorde de grãos no ano que vem fizeram as importações subirem com força, 
apesar de uma demanda doméstica mais fraca nos últimos meses. A importação 
dos itens mais importantes ligados a esses fatores, como combustíveis, energia 
elétrica, gás, carvão, vacinas, adubos e fertilizantes, somou US$ 45,7 bilhões de 
janeiro a novembro deste ano e explica pelo menos 36% do aumento dos valores 
desembarcados em relação ao ano passado e 41% contra 2019, sempre 
considerando o mesmo período de cada ano. Em novembro, quando um aumento 
maior que o esperado da importação ficou mais claro e chegou a gerar déficit 
atípico para o mês, esses itens contribuíram com 59% da alta de desembarques. 
Com total de US$ 199 bilhões de janeiro a novembro deste ano e alta de 39% 
contra igual período do ano passado, as importações deixaram de ser reflexo da 
demanda interna em 2021. (Valor Econômico, 13/12/2021). 
 

 O projeto da nova lei cambial, aprovado na semana passada no Senado, é um 
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avanço importante para dar racionalidade, segurança jurídica e eficiência nos 
negócios em moeda estrangeira. O novo dispositivo representa mais um passo na 
direção da liberalização cambial. Mas assegura salvaguardas para o país lidar com 
fluxos desestabilizadores de capitais estrangeiros e para combater eventuais crises 
no balanço de pagamentos. Um dos aspectos mais importantes do projeto, que 
ainda deve ir para sanção presidencial, é reunir em um único texto mais de 40 
instrumentos legais dispersos. Muitos desses dispositivos são contraditórios entre 
si, criando um ambiente de insegurança jurídica e impondo custos desnecessários. 
O mais antigo deles é a Lei nº 4.182, de 1920, que manda que a fiscalização coíba o 
chamado “jogo do câmbio” - uma expressão que, se fazia sentido na época em que 
o diploma legal foi editado, acabou se perdendo em um século de vigência. (Valor 
Econômico, 13/12/2021). 
 

 As exportações brasileiras de carne suína (in natura e processada) somaram 79,3 
mil toneladas e renderam US$ 170,6 milhões em novembro, segundo dados da 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pela Associação Brasileira de 
Proteínas Animais (ABPA). Ante o mesmo mês de 2020, o volume caiu 9,4% e a 
receita foi 15,9% menor. Mesmo assim, de janeiro a novembro, os embarques 
garantiram um novo recorde anual. Foram 1,05 milhão de toneladas, aumento de 
11,3% em relação a igual intervalo de 2020 e já 2,2% mais que em todo o ano 
passado - 1,02 milhão de toneladas, maior marca até então. Na comparação entre 
os 11 primeiros meses, a receita cresceu 17,8%, para US$ 2,45 bilhões, outro 
recorde. (Valor Econômico, 11/12/2021).  
 

 A China autorizou a retomada das exportações de carne bovina do Brasil para seu 
mercado nesta quarta-feira. O embargo durava desde o dia 4 de setembro, quando 
foram identificados dois casos atípicos do “mal da vaca louca” em Minas Gerais e 
Mato Grosso. A informação foi divulgada no site da Administração Geral de 
Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês). A decisão, comunicada 
oficialmente Pa Brasília, autoriza a retomada das exportações de produtos de 
carne bovina desossada do Brasil com menos de 30 meses de idade. O secretário 
de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando 
Ribeiro, afirmou que a retomada é "total" e "sem condições adicionais". Segundo 
ele, o "ponto de corte" é o Certificado Sanitário Internacional (CSI). O governo 
brasileiro foi comunicado oficialmente da decisão pelas autoridades chinesas. 
"Tudo o que for certificado após 15 de dezembro será aceito". (Valor Econômico, 
15/12/2021).  
 

 As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 8,36 bilhões em 
novembro, um novo recorde para o mês, que até agora de 2011. Segundo dados 
da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pelo Ministério da 
Agricultura, ante novembro de 2020 a alta foi de 6,8%, e o avanço refletiu o 
aumento dos preços dos produtos embarcados - que subiram, em média, 22,3% 
em relação ao mesmo mês do ano passado. Por outro lado, houve queda de 12,7% 
nos volumes vendidos. A soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro, foi o 
destaque em novembro - o que é atípico para este período do ano. Aproveitando a 
boa disponibilidade e os problemas logísticos dos EUA, as vendas do grão brasileiro 
ao exterior cresceram 80,2% em volume, que chegou a 2,6 milhões de toneladas. 
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Os preços também registraram elevação, de 38,7%, e essa combinação resultou 
em receita de US$ 1,32 bilhão. Como não poderia deixar de ser, a China liderou as 
compras da oleaginosa - absorveu 86,2% do volume total. Ao todo, o complexo 
soja (grãos, óleo e farelo) respondeu por 24,9% dos embarques do agro. (Valor 
Econômico, 13/12/2021). 
 
 
Finanças Públicas 
 

 As 16 áreas temáticas que comporão o quadro de emendas individuais e coletivas 
ao Orçamento da União de 2022 (PLN 19/2021) somam cerca de 18,4 bilhões e já 
estão sendo analisadas pela Comissão Mista de Orçamento – CMO do Senado. 

 
 No dia 14 de dezembro foram votados os relatórios da Saúde; Educação;        

Desenvolvimento Regional; Infraestrutura; Cidadania e Esporte; Agricultura; 
Turismo e Cultura; Economia, Trabalho e Previdência; Poderes . Essas emendas 
acatadas geraram um total de R$ 17,6 bilhões. 
 
 

 Semana passada foram aprovados os relatórios setoriais da Ciência, Tecnologia e 
Comunicações; Meio Ambiente; Minas e Energia; Mulheres, Família e Direitos 
Humanos e Justiça e Segurança Pública que juntos perfazem um total de R$ 801,4 
milhões. 
 

 Para a área de educação foram acolhidas sugestões de despesas que somam R$ 1,4 
bilhão. Ressalta-se que nelas foram priorizadas ações de suporte à educação 
básica; apoio à infraestrutura das escolas, modernização do ensino profissional e 
tecnológico, além de maior estruturação de universidades federais e hospitais 
universitários. 
 
   

 Sugeriu-se ainda ao relator-geral do Orçamento que haja alocação de recursos 
adicionais e recomposição de dotações canceladas ao Ministério da Educação para 
que se crie cargos e funções nas universidades e institutos federais de educação 
profissional e tecnológica que podem ser criados ao longo deste ano. 
 

 Para o setor de Cultura e Turismo foi acolhido R$ 226,3 milhões em emendas, das 
quais entre as emendas individuais foram priorizadas ações de assistência 
financeira da União para apoio a projetos de infraestrutura turística e fomento à 
cultura brasileira, em nível local. Nas emendas das comissões foram priorizadas as 
ações de apoio a projetos de infraestrutura turística e instalação e modernização 
de espaços e equipamentos culturais. 
 
 

 Na Economia foram acolhidos R$ 3,2 bilhões em emendas, destacando-se que 
muitas demandas deixaram de receber dotações compatíveis para promoção do 
desenvolvimento nacional. A sugestão é que os cortes de custeio da máquina em 
cerca de R$ 75 milhões sejam remanejados para a área social; saúde, por exemplo;      

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/149661
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 Para área de área de Desenvolvimento Regional foram acatadas sugestões de 
despesas no valor de R$ 2,1 bilhões. E embora esse montante seja 18,5% a mais do 
que o orçamento de 2021, o valor de 2022 representa cerca 48% do total 
autorizado. 
  

 A área da Defesa, Presidência e Relações Exteriores ainda estão pendentes de 
relatórios, Ressalta-se que todas as emendas serão analisadas exclusivamente pelo 
relator geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ). 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses 10/21 11/21 12/21 01/22 Tendência 

Indústria (set.) -13,3 -13,4 -10,3 -10,6 -9,7 -8,1  
 

Comércio (set.) -9,3 5,2 3,7 -7,4 -6,5 -5,3  
 

Serviços (set.) 19,7 12,5 7,6 21,2 19,1 18,4  

 

Agricultura (out.)(2) 3,5    3,5 3,5 3,5 
 

Exportações (out.) 20,4 29,7 27,8  9,5 8,7 27,0 
 

Importações (out.) 71,7 52,1 44,3  50,2 35,6 2,5 
 

ICMS (out.)(3) 25,1 28,0 24,6  10,9 19,8 0,4 
 

FPE (out.)(3) 29,7 34,8 28,9  5,2 -6,9 -6,9 

 
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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