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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Departamento do Comércio dos Estados Unidos (EUA) divulgou um conjunto de 
indicadores, no dia 15, com a maioria deles mostrando recuperação da atividade 
econômica do país. Em destaque, as vendas no varejo se recuperaram significativamente 
com crescimento de 9,8% no mês passado. Este resultado já mostra o impacto do pacote 
do governo Biden, uma vez que os norte-americanos receberam cheques de alívio 
adicionais, além do aumento das vacinações permitir maior reabertura econômica, 
consolidando expectativas de um crescimento robusto no primeiro trimestre. 
 
Relatório separado do Departamento do Trabalho americano, nesta quinta-feira, mostrou 
que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego permaneceram elevados na semana 
passada, mas provavelmente esse não é um reflexo verdadeiro da saúde do mercado de 
trabalho. Os pedidos iniciais totalizaram 576 mil em dado ajustado sazonalmente na 
semana encerrada em 10 de abril, contra 769 mil na semana anterior. Embora os pedidos 
tenham recuado do recorde de 6,149 milhões em abril de 2020, eles estão bem acima do 
nível pré-pandemia. Em um mercado de trabalho saudável, os pedidos ficam 
normalmente na faixa de 200 mil a 250 mil. 
 
A produção industrial cresceu 2,7% no mês passado depois de recuar 3,7% em fevereiro, 
informou o Federal Reserve dos EUA, um  pouco abaixo de seu nível pré-pandemia. A 
produção nas fábricas cresceu a uma taxa anualizada de 1,9% no primeiro trimestre, após 
acelerar a 12,4% no período de outubro a dezembro. 
 
O forte estímulo fiscal está alimentando a demanda por bens em meio a estoques 
enxutos, sustentando a indústria, que responde por 11,9% da economia dos EUA. Mas a 
mudança na demanda durante a pandemia de covid-19 causou restrições de oferta em 
toda a indústria. O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) disse este mês que “os 
fornecedores continuam lutando para atender à crescente demanda”. As restrições de 
oferta são mais acentuadas no setor automotivo. Na semana passada, a General Motors 
Co GM.N e a Ford Motor Co F.N anunciaram mais cortes na produção de veículos por 
causa da escassez de chips. 
 
O Departamento do Trabalho dos EUA informou que os preços ao consumidor nos Estados 
Unidos tiveram a maior alta em mais de oito anos e meio em março e o núcleo da inflação 
acelerou conforme mais partes da economia reabrem com o aumento das vacinações e o 
forte estímulo fiscal. O índice de preços ao consumidor subiu 0,6% no mês passado, maior 
alta desde agosto de 2012, depois de alta de 0,4% em fevereiro. Sem os componentes 
voláteis de alimentos e energia, o índice teve alta de 0,3%. O chamado núcleo da inflação 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
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havia avançado 0,1% em fevereiro. 
 
O Escritório Nacional de Estatística da China (NBS) informou que o Produto Interno Bruto 
(PIB) da China avançou 18,3% no primeiro trimestre de 2021 em relação a igual período do 
ano anterior. A taxa recorde de crescimento foi puxada pela depressão causada pelo 
coronavírus no primeiro trimestre de 2020. 
 
A expansão do PIB nos três primeiros meses do ano superou em muito a alta interanual 
registrada no último trimestre de 2020, de 6,5%. Na margem, a economia chinesa 
registrou expansão de 0,6%. O resultado representa desaceleração em relação ao ritmo 
observado no quarto trimestre de 2020, quando houve crescimento de 2,6% nessa base. 
 
A produção industrial da China avançou 14,1% em março em relação a igual mês do ano 
anterior. O dado de março representou arrefecimento em relação à alta de 35,1% 
registrada na comparação anual no primeiro bimestre. Na margem, a produção industrial 
cresceu 0,6% no mês, também uma desaceleração em relação à alta de 0,69% observada 
em fevereiro ante janeiro. 
 
As vendas no varejo da China cresceram 34,2% em março em relação a igual mês de 2020, 
informou o NBS. A expansão superou o ritmo registrado no primeiro bimestre do ano, 
quando as vendas tiveram alta de 33,8% na comparação interanual. Na margem, as 
vendas do varejo cresceram 1,75% em março, uma aceleração em relação à alta de 0,56% 
de fevereiro. 
 
Os investimentos em ativos fixos da China tiveram alta de 25,6% no primeiro trimestre de 
2021 em relação a igual período de 2020. O crescimento ficou aquém da previsão de 
economistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam expansão de 26,4%. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo dados divulgados, dia 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), as vendas do comércio varejista cresceram 0,60% em fevereiro, na comparação 
com janeiro, impulsionadas por produtos relacionados a volta às aulas. Na comparação 
com fevereiro do ano passado, porém, houve queda de 3,8%. Destaque também para a 
alta de 9,3% nas vendas de móveis e eletrodomésticos, após 5 meses seguidos de queda. 
"No início da pandemia, houve uma antecipação de consumo desses produtos. As pessoas 
ficando em casa, houve uma substituição desses itens. Há quedas a partir de setembro e 
agora, então, tem um reposicionamento", explicou o gerente da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), Cristiano Santos. 
 
No acumulado nos dois primeiros meses de 2021, na comparação com o mesmo período 
do ano passado, o varejo brasileiro ainda tem queda de 2,1%, maior recuo para o período 
desde 2017, quando ficou em -2,4%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é 
de 0,4%, mostrando redução do ritmo de recuperação pelo quarto mês seguido. O 
resultado do varejo em 12 meses até fevereiro também é o mais baixo desde 2017. 
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Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, o volume de serviços no Brasil avançou 
3,7% em fevereiro, na comparação com janeiro. Foi a 9ª alta seguida e, com o resultado, o 
setor superou, pela primeira vez, o nível em que se encontrava antes do início da 
pandemia de covid-19, ficando 0,9% acima do patamar de fevereiro de 2020. O setor de 
serviços foi o mais afetado pela pandemia no país e o último a retomar o nível de 
fevereiro de 2020. O comércio recuperou em junho do ano passado e a indústria, em 
setembro de 2020. 
 
Na comparação com fevereiro de 2020, houve queda do setor de serviços de 2%, a décima 
segunda taxa negativa seguida. No acumulado do ano, frente a igual período do ano 
passado, a queda é de 3,5%. Em 12 meses, o setor ainda registra perda de 8,6% – 
resultado negativo mais intenso da série histórica da pesquisa, iniciada em dezembro de 
2012, evidenciando a recuperação lenta dos serviços no país. Este é o 14º mês seguido de 
recuo nesta base de comparação. 
 
O Ministério da Agricultura elevou suavemente sua estimativa para o valor bruto da 
produção (VBP) agropecuária do país neste ano, diante dos novos ajustes para cima nas 
projeções oficiais para a colheita de grãos do país na safra 2020/21, aliados aos preços 
elevados de culturas como soja e milho. 
 
Segundo cálculos recém-concluídos, o VBP do campo (“da porteira para dentro”) deverá 
somar R$ 1,1 trilhão este ano, pouco acima do montante previsto em março e resultado 
recorde 12,4% superior ao de 2020, que foi elevado para R$ 941 bilhões — 17,1% mais 
que em 2019. Com mais uma colheita recorde e preços ainda em elevado patamar, a soja, 
carro-chefe do agronegócio brasileiro, deverá alcançar um VBP de R$ 346 bilhões neste 
ano, 31,5% superior ao de 2020. Para o milho, cujo cenário é semelhante ao da 
oleaginosa, o ministério passou a projetar R$ 129,9 bilhões em 2021, 20,9% mais que em 
2020. 
 
Para o conjunto das cinco principais cadeias da pecuária, o ministério elevou sua projeção 
para o VBP neste ano para R$ 330,1 bilhões, com incremento de 5,1% ante 2020 (R$ 314,1 
bilhões, 7,9% mais que em 2020). 
 
Segundo relatório divulgado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o Brasil é a única grande economia com desaceleração do crescimento 
neste começo de ano. De acordo com os indicadores antecedentes da OCDE, a atividade 
econômica continua a se fortalecer na maioria das principais economias, com exceção do 
Brasil. 
 
O indicador da OCDE tem como objetivo tentar antecipar pontos de virada na atividade 
econômica em relação à tendência.  Na contramão da tendência global, o índice composto 
de indicadores antecedentes (Composite leading indicators–CLIs), caiu 0,32% no Brasil em 
março, na comparação com fevereiro – único recuo entre as maiores economias 
monitoradas pela OCDE. No grupo das sete maiores economias, houve alta de 0,24%. 
 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/12/vendas-do-comercio-retomam-em-junho-patamar-pre-pandemia-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/04/producao-industrial-cresce-26percent-em-setembro-e-elimina-perdas-da-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/04/producao-industrial-cresce-26percent-em-setembro-e-elimina-perdas-da-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ocde/
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Nos Estados Unidos, o indicador mostra que o ritmo de crescimento continua a crescer, 
impulsionando a expansão da confiança do consumidor. "No Japão, Canadá e na área do 
euro como um todo, especialmente na Alemanha e na Itália, os CLIs apontam agora para 
um aumento constante. Na França, e agora no Reino Unido, os CLIs sinalizam um 
crescimento estável", destacou a OCDE, no relatório. 
 
A OCDE ressaltou ainda que os indicadores devem ser interpretados com cuidado, uma 
vez que as medidas de restrição para conter o avanço da covid-19 e o progresso das 
campanhas de vacinação poderão gerar flutuações maiores do que o normal nos 
componentes. "A magnitude do CLI deve ser considerada como uma indicação da força do 
sinal e não como uma medida do grau de crescimento da atividade econômica", destacou. 
 
1.3 Cenário Baiano 

O agravamento da pandemia a partir de janeiro afetou a economia baiana que já vinha em 
desaceleração desde dezembro do ano passado. 
 
A Indústria, além da pandemia sofreu com o fechamento da fábrica da Ford, registrando 
quedas nos meses de janeiro e fevereiro. No acumulado do primeiro bimestre de 2021, 
comparado com o mesmo período do ano anterior, a produção industrial baiana registrou 
queda de 18,0%, influenciado negativamente pela atividade Veículos (-95,9%). 
 
As restrições adotadas pelas autoridades governamentais e sanitárias, como toque de 
recolher e fechamento de atividades não essenciais, atingiram diretamente o comércio 
varejista e os serviços. O primeiro, além disso, ainda ressente da falta do auxílio 
emergencial, neste ano, registrando queda de 3,8% no bimestre, com desataque para 
atividade Hiper e supermercados com queda de 8,7%. 
 
O setor de serviços que vem sendo diretamente afetada pela pandemia desde março de 
2020 continua sofrendo as consequências das medidas adotadas para conter a 
transmissão do vírus. O bimestre já registra retração de 13,0% com todas as atividades 
apresentando taxas negativas, com destaque pela magnitude, para a atividade de Serviços 
prestadas às famílias (-23,2%). 
 
As perspectivas para o setor de serviços, com maior peso no PIB baiano, são de que as 
atividades com característica de atendimento presencial, tais como os serviços prestados 
às famílias, transportes de passageiros, alojamentos e alimentação, vão depender do 
controle da pandemia e do ritmo de vacinação para as pessoas se sentirem à vontade em 
procurar esses serviços, caso contrário continuarão apresentando taxas negativas nos 
próximos meses. 
 
Indicadores antecedentes têm mostrado uma queda no ritmo da atividade econômica e 
da confiança de empresários e consumidores no 1º trimestre em meio às preocupações 
com o agravamento da pandemia, elevação da inflação, auxílio emergencial abaixo do 
esperado e aumento da taxa de juros. 
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Portanto, o primeiro trimestre está praticamente consolidado que vai apresentar uma 
queda no PIB, embora a Agropecuária mais uma vez surpreenda com uma safra próxima a 
de 2020. 
 
Impulsionado pela digitalização e aumento do desemprego, consequências da pandemia 
da covid-19, o número de novas empresas abertas no estado vem registrando crescimento 
em 2021. Nos três primeiros meses deste ano, a Junta Comercial da Bahia (Juceb) 
registrou a abertura de 8.781 empresas, quase 50% a mais que no mesmo período do ano 
passado. Descontando-se as extinções, o trimestre teve saldo de 3.005 novos 
empreendimentos. 

Um dos motivos apontados pela Juceb para o crescimento dos registros foi a digitalização 
do processo de criação das empresas. Em junho do ano passado, a entidade passou a 
adotar o processo 100% digital para registro e arquivamento dos atos empresariais, o que 
levou ao aumento do número de abertura de novos empreendimentos. 

Além disso, a entidade destaca o desemprego causado pela pandemia, que evidenciou o 
empreendedorismo como uma alternativa para compensar a perda de renda. “Houve um 
boom de pessoas que pegaram o dinheiro da conta e resolveram abrir uma empresa”, diz 
a Juceb. Com o atual estado da pandemia, a Junta ainda possui incertezas sobre a 
manutenção dos novos negócios. 
  
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu sétimo levantamento, 
estimou em 10,4 milhões de toneladas a produção de grãos na Bahia na safra 
2020/2021, o que representa uma alta de 3,1% em relação ao ciclo 2019/2020. 
Esse resultado amplia a expectativa de expansão da safra de grãos em 2 pontos 
percentuais (pp) sobre o levantamento anterior. Novamente, as revisões das 
estimativas para as safras de soja e de milho exerceram o maior impacto sobre o 
resultado. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
  

 A área plantada total estimada somou 3,19 milhões ha, com variação positiva 
(3,5%) na comparação com o ciclo anterior. O rendimento médio esperado, 
portanto, ficou calculado em 3,2 t/ha, ligeiramente inferior (0,3%) ao da safra 
passada. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
  

 A produção de algodão projetada (1,2 milhão de t) corresponde a uma queda de 
18,7%, na comparação com a safra anterior. A área plantada foi estimada em 267 
mil ha, 14,9% inferior à do ciclo anterior. (Conab, com elaboração da SEI, 2021).  
 

 A Conab aumentou em 204 mil toneladas a previsão da produção atual de soja. A 
safra da oleaginosa pode alcançar 6,6 milhões t, resultado que supera em 8,4% à 
do período anterior. A expansão da área plantada (5,0%) está associada ao bom 
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nível de rentabilidade esperada pelos produtores no ciclo atual. (Conab, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 A mesma situação ocorre com as expectativas sobre a safra de milho, que pode 
alcançar 2,6 milhões de toneladas, de acordo com os números revisados pela 
Conab. A área plantada estimada totalizou 670 mil ha, o que supera em 13,1% 
aquela verificada na lavoura 2019/2020. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Por sua vez, a estimativa para o feijão se manteve na situação de recuo frente à 
safra passada, como resultado do impacto das condições climáticas. A Conab 
prevê, portanto, uma produção anual de 270 mil toneladas, o que representa uma 
queda de 30,2%. Estima-se que a área plantada com a leguminosa ocupe 436 mil 
ha, e sua produtividade média alcance 627 kg/ha na temporada 2020/2021. 
(Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A Bahia entra na reta final da colheita de soja. Na região oeste, que detém 99% da 
oleaginosa plantada no Estado, até o momento foram colhidas cerca de 60% da 
safra do grão. Segundo informações fornecidas pelo Conselho Técnico da 
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), há a expectativa de que os 
trabalhos terminem até o final de abril. (Aiba, 2021). 
 

 A entidade representativa dos agricultores no oeste baiano informou, ainda, que a 
produção regional, este ano, deve ter um aumento de 11,7%, podendo superar o 
volume de 6,7 milhões de toneladas. Confirmados estes números, o ciclo 2020/21 
vai superar a safra 2017/18, que atingiu o recorde de 6,333 milhões de toneladas 
colhidas. (Aiba, 2021). 
 

 A expectativa por preços altos contribuiu para o aumento de 4,9% na área 
plantada, entre o ciclo 2019/20 e o atual. Espera-se neste ano uma produção de 
1,7 milhão de hectares, com produtividade 6,5% maior. (Aiba, 2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), registrou queda de 0,7 ponto em abril em relação a março e fechou 
em 53,7 pontos. É a quarta queda consecutiva do indicador, que acumula uma 
baixa de 9,4 pontos neste ano. Apesar das quedas, o ICEI está acima da linha 
divisória de 50 pontos e mostra confiança por parte dos empresários. O índice 
varia entre 0 e 100 pontos. Na comparação com abril de 2020, quando o índice 
refletia os efeitos da pandemia sobre a indústria, o índice mostra alta de 19,2 
pontos. De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo 
Azevedo, “há uma visão mais negativa em relação ao momento atual. As 
expectativas dos empresários para os próximos seis meses até melhoraram 
moderadamente, mas recuperaram apenas parcialmente a piora do mês anterior”. 
O Índice de Condições Atuais caiu 4,0 pontos, de 48,9 pontos para 44,9 pontos. 
(CNI, 14/04/2021). 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/icei-indice-de-confianca-do-empresario-industrial/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=ICEI_Abril21
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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 No setor de energia, as medidas restritivas para conter a piora da pandemia de 

covid-19 em 2021 tiveram impacto limitado sobre o consumo de energia elétrica, 
segundo análise da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Segundo 
levantamento da instituição, em março, fase mais crítica da pandemia no ano, 
houve alta de 5,5% do volume consumido no Sistema Interligado Nacional (SIN) no 
comparativo anual, atingindo 66.650 megawatts médios (MWm). Com isso, o 
indicador fechou o primeiro trimestre com aumento de 3,7% em relação ao 
registrado no mesmo período de 2020. Em março, o consumo de energia mostrou 
alta em 19 estados e no Distrito Federal. Os destaques positivos foram Rio de 
Janeiro (14,1%), Santa Catarina (10,5%), Pará (9,0%), São Paulo (7,9%) e Bahia 
(7,3%). Na outra ponta, registraram baixa no consumo Rio Grande do Sul (-10,9%), 
Amazonas (-9,5%), Rondônia (-8,0%), Acre (-5,9%) e Paraíba (-0,6%). (Valor 
Econômico, 15/04/2021). 
 

 A Petrobras vai elevar o preço do diesel fornecido no Brasil em 3,7%, 
representando uma alta de 10 centavos. O preço do diesel nacional passa para R$ 
2,76 por litro. Entre 25 de março e 10 de abril, a companhia havia promovido 
cortes que acumularam uma redução de 19 centavos nessas duas semanas. Dessa 
vez, a Petrobras decidiu também elevar o preço da gasolina, em 1,9%, com 
aumento de cinco centavos, na maioria das praças, para R$ 2,64 por litro. Os 
preços do diesel e da gasolina são afetados pela cotação internacional do petróleo 
e pela taxa de câmbio. Os preços do petróleo saltaram quase 5% esta semana, 
depois do relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) e 
dados sobre os estoques dos EUA, que deram impulso ao otimismo com a 
retomada da demanda após as restrições para controle da pandemia de covid-19. 
(EPBR, 16/04/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em fevereiro, deste ano, um 
crescimento de 1,6%, frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de 
influências sazonais. No cenário nacional, a expansão nos negócios foi de 0,6 %, na 
mesma base de comparação. (IBGE, 13/04/2021). 
 

 Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no Estado da Bahia recuaram 
5,0%. No acumulado do ano, a taxa foi negativa em 3,8%. No país, a retração foi de 
3,8%, e 2,1% em relação à mesma análise, respectivamente. (IBGE, 13/04/2021). 
 

 Na série sem ajuste sazonal, os segmentos Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (-10,8%), Tecidos, vestuário e calçados         
(-27,9%), e Combustíveis e lubrificantes (-7,1%), exerceram as maiores influências 
negativas no comportamento das vendas do varejo baiano. Por outro lado, os 
segmentos Móveis e eletrodomésticos (26,5%), e Artigos farmacêuticos, médicos, 

https://epbr.com.br/assunto/petrobras/
https://epbr.com.br/assunto/preco-do-diesel/
https://epbr.com.br/assunto/diesel/
https://epbr.com.br/assunto/gasolina/
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ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (11,2%) foram responsáveis por atenuar a 
intensidade do recuo nas vendas do varejo baiano. (IBGE, 13/04/2021). 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção apresentou retração de 3,3% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação foi negativa em 8,5%. (IBGE, 13/04/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 1,5% nas 
vendas em fevereiro de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
Material de construção, as vendas no mês de fevereiro recuaram 2,6%, na 
comparação com o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses a taxa 
foi negativa em 24,8% para Veículos, motos, partes e peças e positiva em 9,2% 
para Material de construção. (IBGE, 13/04/2021). 
 

 Na avaliação do economista Arthur Mota, da Exame Invest PRO, o crescimento de 
0,6% do varejo em fevereiro não representará alívio para o setor no primeiro 
semestre de 2021. A expectativa é que a atividade encerre os dois primeiros 
trimestres do ano com contração significativa. (Ibevar, 14/04/2021). 

 

5. Serviços & Turismo 
 

 O volume de serviços no Brasil avançou 3,7%, em fevereiro de 2021, na 
comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), 
alcançando a nona taxa positiva seguida. Com isso, o setor de serviços acumula um 
ganho de 24,0% em nove meses e supera, pela primeira vez, o nível pré-pandemia, 
ficando 0,9% acima do patamar de fevereiro de 2020. O avanço foi acompanhado 
pelas cinco atividades investigadas, com destaque para a atividade de transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (4,4%), serviços profissionais, 
administrativos e complementares (3,3%), serviços prestados às famílias (8,8%), 
outros serviços (4,7%) e informação e comunicação (0,1%). Nessa análise, a Bahia 
não acompanhou o mesmo comportamento do Brasil e marcou queda de 1,8%, 
mantendo a tendência de desaceleração iniciada em dezembro de 2020, 
alcançando a terceira taxa negativa seguida. Com isso, o setor de serviços da Bahia 
já acumula uma perda de 14,2%. É importante destacar, que o mês de fevereiro foi 
marcado pela suspensão das festas populares na Bahia, e pela ausência do auxílio 
emergencial que deixou grande parte das famílias vulneráveis socialmente, sem 
renda e sem perspectivas, impactando diretamente do setor de serviços. (IBGE, 
SEI). 
 

 O volume de serviços na Bahia retraiu 14,0%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para baixo, 
com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestadas às 
famílias (-30,5%), seguidas por Transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (-17,1%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (-7,3%), 
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e Serviços de informação e comunicação (-5,7%). Em contrapartida, apenas a 
atividade de Outros serviços (7,6%), expandiu. (IBGE). 
 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia retraiu 14,7%, em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a receita de serviços para 
baixo, com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestadas 
às famílias (-31,3%), seguidas pelas atividades de Transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio (-20,5%), Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-3,9%), Serviços de informação e comunicação (-3,9%). Em 
contrapartida, apenas a atividade de Outros serviços (10,0%), cresceu. (IBGE). 
 

 Os resultados registrados no volume de serviços por Unidades da Federação, no 
acumulado do ano de 2021, na comparação com igual período de 2020, mostra 
que 18 das 27 unidades contribuíram negativamente no resultado nacional (-3,5%). 
Por ordem de magnitude, a principal variação negativa em termos regionais 
ocorreu na Bahia (-13,0%) e Rio Grande do Norte (-13,0%), seguido por 
Pernambuco (-10,6%), depois Alagoas (-10,2%), e Sergipe (-9,9%). Por outro lado, 
as principais variações positivas vieram de Santa Catarina (7,5%), Amazonas (6,0%), 
e Minas Gerais (4,0%). (IBGE). 
 

 Em fevereiro de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil ampliou 2,4% 
frente ao mês anterior, sua segunda taxa positiva seguida, após a variação de -
0,1%, em dezembro de 2020. Vale destacar, que o segmento de turismo avançou 
127,5% entre maio de 2020 e fevereiro de 2021, mas ainda necessita crescer 39,2% 
para retornar ao patamar de fevereiro de 2020. (IBGE). 
 
 

 Regionalmente, sete das 12 unidades da federação acompanharam movimento de 
expansão, com destaque para Goiás (9,1%), Minas Gerais (6,8%), e Pernambuco 
(4,9%) que registraram as variações positivas mais expressivas. Em sentido oposto, 
Distrito Federal (-8,2%), Ceará (-3,2%), e Bahia (-2,8%) assinalaram as retrações 
mais relevantes. A retração observada na Bahia foi marcada, principalmente, pelo 
agravamento da pandemia no estado, em que foi necessária a aplicação de 
medidas de contenção ao agravamento da crise, como a suspensão das festas 
populares (Iemanjá e Itapuã), cancelamento do Carnaval, toque de recolher na 
maioria das cidades, e o fechamento das praias de algumas cidades. Essas medidas 
inibiram a chegada de turistas para o estado. (IBGE). 
 

 Em relação à receita nominal, nove das 12 unidades marcaram ritmo de 
crescimento, com destaque para Santa Catarina (5,6%), Goiás (5,6%) e 
Pernambuco (5,5%). Nessa comparação três unidades puxaram o resultado 
nacional para baixo, dentre elas a Bahia registrou a segunda variação negativa (-
3,8%) ficando entre Distrito federal (-1,0%) e Ceará (-9,7%). (IBGE). 
 
 

 O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) atingiu marca 
expressiva na Bahia. Agora, são 5.442 empresas e prestadores de serviços 
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regularizados no estado. O número cresceu de forma significativa a partir de 2020, 
quando foram efetuados 2.411 registros, entre novos cadastros e renovações. Em 
2021, já são 515 documentos. Além de mostrar-se qualificadas para oferecer 
serviços na área de turismo, as empresas registradas no Cadastur podem dispor de 
benefícios proporcionados pelo sistema criado pelo Ministério do Turismo (MTur). 
(Setur). 
 

 O aumento de adesões ao Cadastur por empresários da Chapada Diamantina foi 
um dos primeiros resultados positivos do projeto Hub Tele-Empreendedor, desde 
sua implantação, em dezembro de 2020, numa parceria entre a Secretaria de 
Turismo do Estado (Setur), a Escola de Administração da Ufba e outras instituições. 
Já em meados de fevereiro o número chegava a 387, comprovando a contribuição 
do Hub aos esforços da Setur para aumentar o total de cadastrados. Dispor de 
registro no Cadastur é condição fundamental para que empresas do turismo 
possam ser beneficiadas pelas ações do Hub, criado para dar apoio aos 
empreendedores do setor impactados pela pandemia. Dentre estas ações estão à 
disponibilização de informações sobre acesso a crédito; a micro formação de 
empresários; e, o acesso gratuito a serviços e tecnologias para operação do 
negócio. (Setur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 Uma das raras boas notícias na economia brasileira, no momento, é o crescimento 
do saldo da balança comercial. A previsão é que o país pode praticamente dobrar o 
resultado do ano passado, que já foi um feito tendo em vista o estrago que a 
disseminação do novo coronavírus fez mundo afora entre a população e nas 
atividades econômicas. As transações globais caíram 7% em 2020, segundo a 
Organização Mundial do Comércio (OMC). Apesar disso, o Brasil foi um dos raros 
países que avançou no ranking dos exportadores, ganhando uma posição, para o 
26º lugar, com 1,2% do exportado globalmente.  
 

 Com o principal parceiro comercial, a China, um dos poucos países que cresceu no 
ano passado, o Brasil teve um superávit comercial de US$ 50,9 bilhões, 6% a mais 
do que os US$ 48 bilhões de 2019. Do saldo obtido, US$ 35,44 bilhões vieram dos 
negócios com Pequim. O Brasil exportou para a China 2,5 vezes mais do que para a 
União Europeia e 3,3 vezes mais do que para os Estados Unidos, respectivamente 
segundo e terceiro parceiros comerciais.  
 

 O otimismo com o comércio exterior vem na esteira da recuperação da China e da 
surpresa com os Estados Unidos, que também devem crescer no ritmo chinês, 
acima de 6% neste ano. Após a eleição de Joe Biden foram lançados dois potentes 
pacotes de estímulo. O mais recente, vai injetar US$ 2,3 trilhões em investimentos 
em infraestrutura. O plano visa segmentos específicos como banda larga, 
semicondutores, veículos elétricos e energia renovável, cujo efeito positivo pode 
repercutir em vários setores, beneficiando o Brasil mesmo que indiretamente. 
(Valor Econômico, 14/04/2021).  
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 As exportações continuam a puxar o crescimento chinês, cujo PIB aumentou 18,3% 

no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020, em um 
cenário em que há falta de produtos para abastecer a indústria mundial, 
principalmente na área de tecnologia. Foi a maior expansão do PIB chinês desde 
pelo menos 1992, quando o país passou a fazer medições trimestrais. O 
crescimento das exportações se dá em um momento em que outras grandes 
economias ainda estão em dificuldade, o que permite ao país asiático 
assumir papel mais dominante no comércio mundial. No trimestre, as vendas 
externas do país asiático fecharam com avanço de 30,6%, com grande demanda 
por produtos de saúde e equipamentos eletrônicos, dois segmentos impulsionados 
pela pandemia e também pelos estímulos ao consumo em todo o mundo. A 
recuperação chinesa tem ajudado o Brasil, ao contribuir para elevar os preços de 
produtos básicos exportados pelo país e também as vendas em volume. Por outro 
lado, essa demanda ajudou a pressionar a inflação brasileira. (Folha de São Paulo, 
16/04/2021). 
 

 Houve também forte expansão das importações da China no trimestre, o que 
reflete a alta de preços de commodities, a forte demanda por produtos agrícolas e 
a retomada robusta do crescimento do país, corroborando com outros indicadores 
do período. O saldo reportado em março, de US$ 13,8 bilhões, ficou bem abaixo do 
esperado (US$ 52 bilhões) e do registrado em março de 2020 (US$ 20 bilhões). As 
exportações que avançaram 30,6% na métrica interanual, pouco abaixo dos 35% 
esperados, foram impulsionadas, principalmente, pela demanda dos EUA e da 
Europa – que seguirão firmes, mantendo as vendas chinesas em nível elevado 
neste segundo trimestre. Já as importações subiram 38,1%, superando a 
expectativa de alta de 23%. Ainda sobre as importações, vale também mencionar a 
aceleração das compras vindas dos EUA, no contexto do cumprimento do acordo 
entre os dois países. (Bradesco, 16/04/2021). 
 

 As importações brasileiras de soja, em plena safra, aumentaram em 215% no mês 
passado, em relação a igual período de 2020. Os medicamentos e produtos 
farmacêuticos, com gastos de US$ 601 milhões, registraram elevação de 53% no 
período, No caso da soja, as empresas se prepararam para o pior – o que não 
ocorreu - e anteciparam compras. A colheita estava atrasada, mas se recuperou, e 
a oferta interna da oleaginosa foi normalizada. No caso da saúde, foi o contrário. A 
pandemia se acentuou, e governo e o setor tiveram de intensificar as importações 
em março, em relação a igual período de 2020. (Valor Econômico, 12/04/2021). 
 

 Cinco novas potenciais categorias de barreiras no comércio internacional podem 
ter impacto sobre 22% das exportações brasileiras por ano, equivalente a vendas 
de US$ 46,2 bilhões em 2020, segundo um estudo da Confederação Nacional da 
Indústria. A incidência de novas medidas e práticas que surgem de forma 
imprevisível e não necessariamente violam regras internacionais está relacionada a 
padrões privados, sustentabilidade, mudanças climáticas, segurança de alimentos 
e às “novíssimas” barreiras reputacionais. No ritmo atual, os exportadores deverão 
assumir custos de adaptação para atender demandas de compradores e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/economia-chinesa-acelera-mas-consumidores-ainda-evitam-gastar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/economia-chinesa-acelera-mas-consumidores-ainda-evitam-gastar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/producao-industrial-da-china-cresce-ao-ritmo-mais-rapido-do-ano.shtml
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consumidores e comprovar conduta empresarial responsável – ou correr o risco de 
exclusão nos maiores mercados globais. (Valor Econômico, 14/04/2021). 

 

7. Finanças Públicas 
 

 Segundo dados do Portal Siga Brasil do Senado Federal, o Poder Executivo gastou 
com a pandemia, 12 vezes menos, nos primeiros 100 dias de 2021, do que a média 
do ano de 2020. Ou seja, cerca de R$ 157 milhões. A média diária de pagamentos 
no passado foi de R$ 1,892 bilhão.  
 

 Em 2021 foram editadas seis medidas provisórias, com valor total autorizado de 
aproximadamente R$ 74,1 bilhões, dos quais R$ 15,7 bilhões foram efetivamente 
pagos nos 100 primeiros dias de 2021. A média diária no período é de R$ 157 
milhões. Os valores estão corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). 
 
 

 No ano de 2020, a presidência da república editou 40 Medidas Provisórias 
totalizando um valor de R$ 673,5 bilhões em créditos extraordinários para o 
combate à pandemia, totalizando um valor de R$ 554,5 bilhões, entre 13 de março 
e 31 de dezembro com uma média diária de R$ 1,892 bilhão. 
 

 Os gastos com a pandemia é 99,8% composto por créditos extraordinários, e 
apenas 0,2% advém de fontes orçamentárias e créditos especiais ou 
suplementares. No ano de 2020, esses recursos financiaram mais de 50 iniciativas, 
dentre elas, o auxílio emergencial, o auxílio financeiro a estados, Distrito Federal e 
municípios, e as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública. Do 
total gasto em 2020, mais da metade (56,1%) ou cerca de R$ 311,1 bilhões foram 
gastos como o auxílio emergencial.   
 
 

 Vale dizer que em 2021 houve alguns cortes, dentre eles o auxílio emergencial que 
após três meses suspendeu e reduziu o valor. O Poder Executivo pagou 
efetivamente R$ 6,6 bilhões. A média diária de R$ 66,5 milhões representa um 
resultado 15,9 vezes inferior ao verificado em 2020. 
 

 O benefício para manutenção do emprego e da renda também sofreu cortes. Os R$ 
35 bilhões liberados em 2020 perfizeram uma média de R$ 120,7 milhões por dia. 
Em 2021 foram pagos R$ 505,4 milhões. Isso reduz a média diária para R$ 5 
milhões — um desempenho 24,1 vezes inferior ao do ano passado. 
 
 

 Em 2021 também houve corte na média diária de pagamentos para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública. Medidas como compra de 
insumos, equipamentos de proteção individual, testes de detecção, capacitação de 
agentes de saúde e oferta de leitos de unidade de terapia intensiva. Nos primeiros 
100 dias de 2021, o valor efetivamente gasto foi de R$ 5,6 bilhões. Isso equivale a 
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R$ 56,7 milhões por dia — um resultado 2,7 vezes pior do que a média do ano 
passado que aplicou R$ 46,3 bilhões nas medidas de enfrentamento — uma média 
diária de R$ 158 milhões. 
 

 Ressalta-se que o corte nas despesas de enfretamento à pandemia se dá em um 
momento crítico, em que as taxas de transmissão e mortes pela doença estão 
muito altas. No dia 14 de Abril o país registrou 362 mil mortes.  
 
 

 Vale dizer que o país está entre as principais nações em número de casos e mortes 
por covid-19 no mundo, e apesar disso, ainda registra  baixas  taxas  de  vacinação. 
Somente 12% da população receberam a primeira dose, e menos de 5% as duas 
doses do imunizante. Isso até o dia 14 de Abril.   
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)

( 1) 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Mar. Abr. Maio Jun. Tendência 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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