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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
A produção industrial da segunda maior economia do mundo cresceu 6,4% em julho sobre 
o mesmo período do ano anterior, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas 
da China. As vendas no varejo aumentaram 8,5% em julho sobre o ano anterior, bem 
abaixo da expansão de 12,1% de junho. 
 
O crescimento da produção industrial e das vendas no varejo da China desacelerou com 
força e ficou abaixo das expectativas em julho, uma vez que novos surtos de covid-19 e 
enchentes prejudicaram as operações das empresas, ampliando os sinais de que a 
recuperação econômica está perdendo força. 
 
A economia da China recuperou seus níveis de crescimento pré-pandemia, mas a 
expansão está perdendo força conforme as empresas enfrentam custos mais altos e 
gargalos de oferta. Novas infecções por covid-19 em julho também levaram a novas 
restrições, prejudicando a produção industrial do país já afetada pelo clima rigoroso no 
verão. 
 
O consumo, a produção industrial e o investimento podem enfraquecer mais em agosto, 
disseram em nota analistas do Nomura, devido aos controles da covid-19 e ao aperto das 
medidas no setor imobiliário e indústrias altamente poluentes. 
 
As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram queda de 1,1% em julho na comparação 
com o mês anterior, segundo dados ajustados divulgados dia 17 pelo Departamento do 
Comércio. Na comparação anual, as vendas no varejo de julho tiveram crescimento de 
13,3%. Excluindo-se automóveis, houve queda de 0,4% no mês, quando a expectativa era 
de avanço de 0,2%. Já em junho, a alta mensal de 0,6% nos vendas no varejo antes 
informada foi revisada para um avanço maior ante maio, de 0,7%. 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 0,3% entre abril e junho na comparação 
com o trimestre anterior, de acordo com resultados oficiais preliminares que mostram 
que a economia do país resiste, apesar da crise sanitária. O crescimento evita que a 
terceira maior economia mundial entre em recessão técnica, termo utilizado quando um 
país tem resultado negativo durante dois trimestres consecutivos. A economia japonesa 
registrou queda de 0,9% no primeiro trimestre do ano, de acordo com dados revisados. 
 
O PIB foi sustentado por um aumento do consumo das famílias (+0,9%) e pelos 
investimentos das empresas, apesar das restrições em vigor pela pandemia. O aumento 
das exportações (2,9%) foi ofuscado pelo aumento das importações (5,1%), mas a 
tendência deve mudar no segundo semestre, segundo os analistas. 
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Uma parte do Japão continua em estado de emergência devido à pandemia. A medida 
limita, principalmente, as viagens e os horários de funcionamento de bares e restaurantes. 
Mas não parece ser muito útil, já que o país registra desde o fim de julho a onda mais 
grave de coronavírus, principalmente devido à variante delta, muito mais contagiosa. Até 
julho, apenas 35% da população estava totalmente vacinada. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A economia brasileira registrou uma queda de 0,3% no segundo trimestre de 2021 em 
comparação ao período anterior, aponta o Monitor do PIB divulgado na terça-feira (17) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No contraste mensal, o mês de junho registra 
crescimento de 1,2% em relação a maio deste ano.  
 
Em relação ao mesmo período de 2020, o segundo trimestre de 2021 registra alta de 
12,1%. A comparação entre junho do ano passado e deste ano, houve crescimento de 
10,1%. Deve-se observar, porém, que foi o período de maior impacto da pandemia do 
coronavírus na economia brasileira. 
 
A FGV, inclusive, realizou um exercício de ajuste sazonal para tentar retirar o efeito da 
pandemia do coronavírus dos resultados. Foram aplicados exclusivamente os fatores de 
2000 a 2019 e comparados com o cálculo que incluía também 2020 e 2021. A taxa de 
variação no segundo trimestre seria de queda a de 0,32. A de junho de 2021 seria de 1,5%, 
superior à de 1,2%. "Esses resultados sugerem que as taxas ajustadas sazonalmente 
devem ser analisadas com cautela, pois a pandemia pode ter influenciado os fatores 
sazonais, não apenas por razões econômicas como também estatísticas", diz relatório da 
FGV. 
 
Na comparação interanual, todas as atividades econômicas tiveram resultados positivos, 
exceto a agropecuária. Segundo a FGV, foi dado destaque ao comparativo na série 
trimestral interanual por apresentar menor volatilidade do que as taxas mensais e aquelas 
ajustadas sazonalmente, permitindo melhor compreensão da trajetória de seus 
componentes. 
 
As exportações brasileiras somaram US$ 136,4 bilhões no primeiro semestre do ano, de 
acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O número 
é 36% maior, quando comparado com o mesmo período de 2020.    
 
O levantamento aponta que a China, a União Europeia, os Estados Unidos, o Mercado 
Comum do Sul (Mercosul) e o Japão foram os principais parceiros econômicos do Brasil no 
primeiro semestre. Juntos, os cinco parceiros comerciais representam o destino de 65% de 
todas as exportações do país, totalizando US$ 88,4 bilhões.   
 
A China representa o maior parceiro econômico do Brasil, sendo responsável por US$ 47,2 
bilhões no primeiro semestre, tendo a União Europeia em segundo lugar com US$ 17,8 
bilhões. Logo em seguida, vêm os Estados Unidos, com US$ 13,3 bilhões, Mercosul, com 
US$ 7,9 bilhões e Japão, com US$ 2,2 bilhões.   
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Para o superintendente de Desenvolvimento Industrial da Confederação, João Emilio 
Gonçalves, o crescimento no fluxo comercial acontece por conta da melhora no cenário 
pandêmico. Segundo ele, o momento é oportuno para o Brasil priorizar e intensificar as 
operações comerciais.   
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Com base nos dados das pesquisas mensais do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), referentes ao segundo trimestre e consolidando o primeiro semestre de 
2021, analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), os 
resultados mostraram uma recuperação no comércio varejista e serviços, diante do 
arrefecimento dos casos de covid-19, e a consequente flexibilização das atividades 
econômicas ligadas aos dois setores, enquanto que a indústria geral (extrativa e 
transformação) sofre os efeitos negativos do fechamento da indústria automotiva e da 
venda da refinaria Refinaria Landulpho Alves (Rlam). A safra de grãos mais uma vez tem a 
expectativa de bater novo recorde, o segundo consecutivo. 
 
A indústria geral apresentou resultados negativos no segundo trimestre e no primeiro 
semestre, com quedas de 11,8% e 15,0%, respectivamente. Em relação ao trimestre 
anterior, a indústria geral registrou retração de 18,0%, segunda queda seguida dessa base 
de recuperação. 
 
No segundo trimestre em relação ao mesmo do ano anterior, as principais contribuições 
negativas foram das atividades: setor de Veículos (53,8%), explicada pelo fechamento da 
principal indústria automotiva e Derivados de petróleo e biocombustíveis (52,0%).  O 
destaque positivo pelo seu peso foi o setor de Produtos Químicos (30,0%).  
 
As vendas no comércio varejista, diante do processo gradual de flexibilização das 
atividades do setor voltaram a crescer a partir de abril, registrando três meses sucessivos 
de expansão. O crescimento do segundo trimestre na comparação interanual foi de 9,2%, 
embora a base de comparação esteja muito baixa devido à pandemia. No semestre, a taxa 
foi positiva em 10,6%, sendo o maior crescimento de vendas já registrado para o estado 
num primeiro semestre em 11 anos, desde 2010. O ritmo de recuperação do setor fica 
evidente quando se compra o segundo trimestre com o anterior com crescimento de 
11,9%, ante uma queda de 10,0% no primeiro trimestre. 
 
Em razão da base de comparação deprimida em relação ao segundo trimestre de 2020, 
auge da pandemia, algumas atividades apresentaram taxas exponenciais como Tecidos, 
vestuário e calçados e Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que cresceram 292,6% e 
100,24%, respectivamente. Além da recuperação de Combustíveis e lubrificantes (23,9%) 
e da continuidade da expansão de Móveis e eletrodomésticos (62,4%). 
 
A atividade de maior peso, Hipermercados, supermercados produtos alimentícios 
registrou decréscimo de 9,3%. Esse resultado demonstra que a redução do valor do auxílio 
emergencial, a inflação de alimentos elevada associado ao desemprego em alta, 
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contribuíram para a retração dessa atividade por meio da queda na demanda por 
produtos básicos. 
 
O setor de serviços, o mais afetado pelas medidas adotadas para controlar a disseminação 
do coronavírus, a partir de abril voltou a recuperar as perdas com a flexibilização das 
atividades do setor, crescendo nos três meses do segundo trimestre. Essas medidas 
afetaram positivamente o resultado do setor no segundo trimestre em relação ao segundo 
do ano passado com taxa de crescimento de 28,3%. Já no primeiro semestre a taxa foi 
mais modesta 6,5%, após resultado negativo no primeiro trimestre. A recuperação do 
setor é ratificada também quando se compara o segundo trimestre com o primeiro de 
2021 que aumentou 9,2%. 
 
A demanda reprimida pelas atividades do setor é comprovada pela expansão de todas as 
atividades, com destaque para Serviços prestados às famílias (185,8%), que apontou a 
variação positiva mais expressiva no segundo trimestre. 
 
O movimento de alta das exportações em 2021 vem sendo ditado pela retomada da 
atividade econômica no mundo, com países iniciando uma saída paulatina da pandemia 
do coronavírus. Além da continuidade de crescimento das vendas para a China (40,5%), as 
exportações tiveram impulso de regiões que haviam reduzido as compras de produtos 
baianos durante a fase aguda da crise sanitária em 2020 e que agora voltaram a comprar 
mais, como Estados Unidos (36,3%), União Europeia (25,6%) e Argentina (30,8%). 
 
Associada a redução do número de casos e aumento da vacinação outro fator importante 
é a valorização das commodities, principalmente soja e minérios, que contribuíram para 
que as exportações baianas somassem US$ 925 milhões em junho, 55,4% superior ao 
mesmo mês do ano passado, alcançando o melhor resultado para o mês desde 2011. O 
resultado é o melhor da série histórica desde dezembro de 2018, quando as vendas 
externas do estado alcançaram US$ 988,6 milhões. No acumulado do primeiro semestre, 
as exportações baianas somaram US$ 4,41 bilhões, 20% acima de igual período de 2020.  
 
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu décimo primeiro 
levantamento, a produção de grãos na Bahia na safra 2020/2021 será de 10,4 milhões 
toneladas, o que representa uma alta de 3,2% em relação ao ciclo 2019/2020. O ciclo atual 
terá o melhor desempenho da safra de grãos da série histórica da instituição. 
 
As perspectivas para os próximos meses ainda são de uma recuperação da atividade 
econômica, embora em ritmo mais modesto, devido às incertezas políticas, o aumento 
dos juros, inflação elevada, risco hídrico e o elevado desemprego, associado a taxa 
modesta da população totalmente vacinada, bem como a ameaça da variante delta, muito 
mais contagiosa, se espalhar pelo Brasil. Pela base de comparação deprimida, o PIB do 
segundo trimestre em relação a 2020 deve registrar uma boa recuperação que não será 
mais forte pelo desempenho negativo da indústria. 
 
A recuperação da economia baiana no segundo trimestre já começa a refletir em alguns 
indicadores do terceiro trimestre, como o Indicador de Confiança do Empresariado Baiano 
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(Iceb), índice que avalia as expectativas do setor produtivo do estado, calculado pela SEI, 
marcou 101 pontos em julho. Aliás, trata-se do maior patamar de confiança desde o mês 
de março de 2020. Em relação a junho, o indicador cresceu (-210 pontos) e no mesmo mês 
do ano passado (-347 pontos).  
 
O avanço no nível de confiança de junho a julho não aconteceu apenas na atividade de 
Comércio, visto que o progresso ocorreu nos indicadores de três das quatro atividades – 
Agropecuária, Indústria e Serviços. No comparativo com o mesmo mês do ano 
antecedente, por outro lado, todos os setores apresentaram expansão.  
 
Do conjunto avaliado, os itens juros, situação financeira e abertura de 
unidades apresentaram os indicadores de confiança em pior situação no mês. Em 
contrapartida, as variáveis PIB nacional, exportação e PIB estadual foram aquelas com as 
melhores expectativas do empresariado baiano.  
 
O governo federal arrecadou R$ 38,8 milhões com os leilões de três áreas portuárias nos 
portos de Santana (AP), Fortaleza (CE) e Salvador (BA) dia 13 deste mês. Os três terminais 
vão receber R$ 106 milhões em investimentos privados. A área do Porto de Salvador, por 
sua vez, foi arrendada por R$ 32 milhões para a Intermarítima por 10 anos. O espaço 
destinado à movimentação de carga geral, projeto ou conteinerização, também recebeu 
lances da Martins Medeiros e da Wilson Sons. 
 
De acordo com o Ministério de Infraestrutura, o leilão dos três terminais vai permitir a 
modernização, o aumento da capacidade de operação e geração de empregos. Na área do 
porto da capital baiana devem ser criados 444 postos. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 O Iceb, calculado pela SEI, marcou -101 pontos em julho – delineando, assim, um 
quadro de maior confiança, comparativamente ao observado tanto no mês 
imediatamente antecedente (-210 pontos) quanto no mesmo mês do ano passado 
(-347 pontos). Aliás, trata-se do maior patamar de confiança desde o de março de 
2020. (SEI, 13/08/2021). 
 

 Em julho, a Agropecuária assinalou 169 pontos. O setor agropecuário foi o de 
melhor pontuação pelo 31º mês seguido. Assim, de um mês ao outro, a 
Agropecuária continuou na zona de Otimismo Moderado. (SEI, 13/08/2021). 
 

 O setor agropecuário incorporou o terceiro avanço mensal consecutivo da 
confiança, com o indicador se situando acima de zero pelo 12° mês em sequência. 
Em relação ao mês anterior, a alta foi de 67 pontos. Em um ano, a variação foi de 
176 pontos, o menor aumento entre os setores. Em relação à média, localizou-se 
209 pontos além. (SEI, 13/08/2021). 
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 Segundo a Conab, o volume de produção de grãos no país é estimado, atualmente, 
em 254 milhões de toneladas, redução de 1,2%, ou seja, 3 milhões de toneladas 
sobre a safra 2019/20 e 6,8 milhões de toneladas inferior à estimativa do décimo 
levantamento realizado em julho deste ano. (Conab, 2021). 
 

 Tal redução se deve às perdas observadas nas culturas de segunda safra, 
sobretudo no milho, justificada pelos danos causados pela seca prolongada nas 
principais regiões produtoras, aliadas às baixas temperaturas com eventos de 
geadas ocorridas nos estados da Região Centro-Sul do país. As áreas das culturas 
de primeira safra estão totalmente colhidas, as de segunda safra em fase de 
colheita e as de terceira safra, desde a fase de florescimento ao início da colheita. 
(Conab, 2021). 
 
 

 Para a Bahia, os dados Conab, em seu décimo primeiro levantamento, estimaram 
uma produção de 10,4 milhões tonetadas de grãos na Bahia na safra 2020/2021, o 
que representa uma alta de 3,2% em relação ao ciclo 2019/2020. O ciclo atual terá 
o melhor desempenho da safra de grãos da série histórica da instituição. (Conab, 
com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A área plantada total ficou estimada em 3,2 milhões hectares, resultando numa 
variação positiva (4,4%) na comparação com o ciclo anterior. O rendimento médio, 
portanto, ficou calculado em torno de 3,2 ton/ha, o que corresponde a uma queda 
de 1,1% sobre a safra passada. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção de algodão, projetada em 1,26 milhão toneladas, teve recuo de 15,6% 
na comparação com a safra anterior. A área plantada com a fibra ficou estimada 
em 267 mil ha, cerca de 15,0% inferior à do ciclo passado, o que revelou uma 
menor disposição dos produtores para o cultivo do algodão na atual temporada. 
(Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Para a soja, a Conab estima que a produção tenha alcançado 6,8 milhões 
toneladas, resultado que supera em 11,7% ao da safra 2019/2020. A expansão da 
área plantada (5,0%) esteve associada ao bom nível de rentabilidade esperada 
pelos produtores no ciclo atual, em razão do câmbio favorável às exportações e 
dos preços internos elevados. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A situação dos preços internos favoráveis também atuou sobre a produção do 
milho, cuja área plantada (694 mil ha) superou em 17,1% a ciclo 2019/2020. A 
distribuição irregular das chuvas espacial e temporalmente, não obstante, 
prejudicou o desenvolvimento da lavoura, que, apesar do incremento da área 
plantada, registrou queda estimada da produção (2,4 milhões t) de 3,2% frente à 
safra anterior. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Ficou assim distribuída a produção de milho no estado: a 1ª safra (verão), cujo 
volume produzido foi de 1,9 milhão toneladas, superou em 6,4% o do ciclo 
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anterior; a 3ª safra do cereal (inverno) ficou muito abaixo (27,7%) do volume 
alcançado na safra passada. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

3. Indústria 
 

 O Brasil consumiu 61.494 megawatts médios de energia em julho, volume 3,1% 
maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. Os dados preliminares 
foram levantados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que 
avalia o cenário como positivo, equilibrado e em linha com o esperado. Na 
comparação com 2019, a alta foi de 3,8%. O avanço do consumo no Sistema 
Interligado Nacional (SIN) está atrelado ao bom desempenho dos principais setores 
da economia que adquirem eletricidade no mercado livre (ACL). O consumo nesse 
segmento, que atende a indústria e empresas de grande porte, aumentou 12,1% 
frente a 2020, considerando as novas cargas que migraram para o segmento nos 
últimos 12 meses. Se excluirmos da conta as novas unidades, o crescimento seria 
de 7,1%. (CCEE, 17/08/2021). 
 

 Já o mercado regulado (ACR), que atende pequenos comércios, pequenas e médias 
empresas e os consumidores residenciais, recuou 1,3% se consideradas as cargas 
que saíram desse ambiente no último ano – influência da migração para o 
segmento livre. Mesmo se a comparação for feita com o mesmo volume de cargas 
de julho do ano passado, haveria uma pequena retração, de 1,1%. (CCEE, 
17/08/2021). 
 

 Ainda com relação ao consumo de energia, o Nordeste foi a única região que 
registrou aumento no consumo de energia em todos os estados no mês de julho, 
com destaque para o Rio Grande do Norte, que avançou 12,0% em relação ao 
mesmo período de 2020. A Bahia registrou aumento de 7,0% no consumo de 
energia. No Sudeste, o Espírito Santo registrou a maior alta (10,0%) e no Centro-
Oeste, Goiás, foi a única região que teve acréscimo (1,0%). No Norte do país, o 
Pará liderou com avanço de 6%. (CCEE, 17/08/2021). 
 

 Houve melhora na situação financeira, confiança e perspectivas dos micros e 
pequenos empresários, de acordo com o Panorama da Pequena Indústria. O 
levantamento da CNI mostrou que os indicadores de desempenho não estão só 
mais elevados ante o trimestre anterior, como também em relação ao mesmo 
período de anos anteriores. A média do segundo trimestre de 2021 registrou 46,5 
pontos, resultado que está acima da média do primeiro trimestre de 2021 (43,9 
pontos) e do segundo trimestre de 2020 (34,1 pontos, influenciado pela 
pandemia). O Índice de Situação Financeira das pequenas indústrias alcançou 42,3 
pontos, o que representa um aumento de 4,5 pontos em relação ao primeiro 
trimestre de 2021. A melhora está relacionada à satisfação com o lucro 
operacional e com a facilidade de acesso ao crédito no período. (CNI, 16/08/2021). 
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4. Comércio Varejista 

 
 Em junho, as vendas nominais cresceram 24,4% na comparação anual e 11,3% em 

relação a igual período pré-pandemia. De acordo com as informações da 
Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), com base nos dados 
da Pesquisa mensal do Comércio (PMC) do IBGE, o comércio baiano faturou 9 
bilhões de reais nesse mês. (Fecomércio-BA, 16/08/2021). 
 

 Segundo a Fecomércio-BA, as vendas cresceram 22,8% no semestre, 
representando em termos monetários, 9,7 bilhões de reais. Devendo fechar o ano 
com crescimento de 11,7%, ante a queda de 7,0% observada no ano passado. Em 
dezembro, as vendas deverão crescer 8,2%. (Fecomércio-BA, 16/08/2021).  
 

 Quanto às atividades, dois grupos ainda não recuperaram o faturamento pré-
pandemia que são o de Vestuário & Calçados (-31,7%) e o de Outras atividades (-
7,0%). No campo positivo, quando se compara com o ano de 2019, a atividade de 
materiais de construção foi a que apresentou melhor desempenho (44,7%), com 
um faturamento de 764 milhões de reais. (Fecomércio-BA, 16/08/2021). 
 

 Segundo a Fecomércio- Ba, ainda em relação ao ano de 2019, na sequência vêm as 
lojas de eletrodomésticos e eletrônicos (36,3%), as de móveis e decoração (28,1%), 
veículos e motos (23,2%), e farmácias e perfumarias (20,4%). Quanto a 
supermercados, o faturamento foi de 1,3 bilhão de reais, alta de 2,5%. Dentre as 
atividades que compõem o setor, essa foi a única que registrou retração quando 
comparado a 2020. (Fecomércio-BA, 16/08/2021). 
 

 Grandes varejistas apresentaram queda após apresentar os números para o 
segundo trimestre. Juntas, Americanas, Via e Magazine Luiza perderam R$ 9,4 
bilhões em valor de mercado, com recuo de 4,7%, para R$ 192,2 bilhões na soma 
total. As duas primeiras registraram as maiores quedas. A Americanas chegou a 
cair 11,5% na B3, a Via acumulou retração de 13,2% e a Magalu 3,0% em dois dias. 
(Valor Econômico, 16/08/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O volume de serviços no Brasil avançou 1,7%, em junho na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), acumulando ganho de 4,5% 
nos últimos três meses e recuperando parte do recuo de março (-3,0%). A alta de 
1,7% de maio para junho de 2021 foi acompanhada por todas às atividades 
investigadas, com destaque para às expansões vindas de serviços de informação e 
comunicação (2,5%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 
(1,7%) e de serviços prestados às famílias (8,1%). Nessa análise, a Bahia não seguiu 
o mesmo comportamento do Brasil e marcou retração de 0,8%, perdendo parte do 
ganho contabilizado no mês de maio (12,6%). É importante destacar que o mês de 
junho do ano corrente foi marcado pela manutenção de algumas medidas de 



 

9 

Semanal (12-18/08/2021)  
0427/06/2021) 

 
contenção na Bahia, tais como: a restrição de locomoção noturna, suspensão do 
funcionamento de academias, proibição da prática de esporte amador coletivo, 
assim como os eventos e atividades, independentemente do número de 
participantes, shows e festas, impactando o setor. (IBGE e SEI). 
 

 O volume de serviços na Bahia avançou 27,9%, 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 famílias1 (227,9%), que contabilizou a 
terceira variação positiva consecutiva mais expressiva e maior alta da série iniciada 
em 2012. Essa atividade também apresentou resultado superior aquele observado 
no mesmo mês do ano anterior (- 75,6%). Seguida pela atividade de Transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (40,4%), que também, registrou 
variação positiva significativa, sendo a terceira maior alta da série iniciada em 
2012, e a quarta variação positiva consecutiva para esse ano. A atividade de 
Serviços profissionais, administrativos e complementares (13,7%) apontou a quarta 
taxa positiva consecutiva neste ano. Serviços de informação e comunicação (6,2%) 
apresentou a terceira taxa positiva consecutiva neste ano. E, Outros serviços 
(20,0%) marcou a segunda taxa positiva em 2021. (IBGE e SEI). 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 31,7%, em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a receita de serviços para 
cima, com destaque para Serviços prestados às famílias (198,8%), seguida por 
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (44,7%), depois Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (17,3%), e Serviços de informação 
e comunicação (8,7%). Apenas, a atividade de Outros serviços (-20,3%) influenciou 
negativamente no resultado. (IBGE e SEI). 
 

 Duramente atingidas pela pandemia, as micro e pequenas empresas (MPE) do 
setor de serviço registraram em julho o melhor índice de confiança desde janeiro 
de 2020: 96,3 pontos. Os dados constam da pesquisa Sondagem Econômica MPE, 
realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Com avanço da vacinação, a queda no 
número de mortes por covid-19, o impulso econômico do auxílio emergencial e 
pelo Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEM), essas 
empresas reforçam planos de contratações. Na sondagem, 17,4% dos empresários 
do setor disseram ter planos de ampliar seu quadro de funcionários nos próximos 
três meses. É o melhor resultado desde outubro de 2013. Os dados permitem 
antecipar que em agosto, setembro em outubro haverá crescimento do emprego 
no setor de serviços, disse o economista do Sebrae, Marco Aurélio Bede. Ele 
acredita na expansão em setores ligados ao turismo, por exemplo. Há planos de 
contratação também nas micro e pequenas do comércio (10,6%) e da indústria 
(19,9%). As micro e pequenas respondem por 54% dos empregos com carteira 
assinada e cerca de 70% da ocupação. A pesquisa calcula o Índice de Confiança das 
Micro e Pequenas Empresas (IC-MPE), que atingiu em julho a marca dos 100 
pontos, o melhor resultado desde dezembro de 2013. Foi o quarto mês 
consecutivo de alta. (Valor Econômico). 
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 As companhias aéreas que atuam no Brasil alcançaram, no mês de agosto, 70% do 
número de voos realizados no cenário pré-pandemia, em março de 2020, com uma 
média de 1.680 partidas diárias. Este é o quarto mês consecutivo de crescimento 
no número de voos nacionais e o segundo melhor desempenho desde o início da 
pandemia – em janeiro de 2021 o índice alcançou 75%. Os resultados foram 
apontados pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com base em 
dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). (MTur). 
 

 Em junho de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 11,9% frente 
ao mês anterior, segunda taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um 
ganho de 43,0%. Esse avanço recente recupera boa parte da queda de 23,0% 
observada em março último e abril (-2,3%), meses em que houve mais limitações 
ao funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais. Contudo, o 
segmento de turismo ainda necessita crescer 29,5% para retornar ao patamar de 
fevereiro de 2020. Regionalmente, todas as 12 unidades da federação 
acompanharam movimento de expansão, com destaque, em termos de variações 
mais expressivas, para Minas Gerais (19,7%), seguido por Ceará (16,7%). A 
expansão observada na Bahia (9,6%) foi marcada, principalmente, pelos festejos 
juninos, mesmo com as medidas restritivas em vigor, contribuindo para atração e 
movimentação de turistas no estado. Em relação à receita nominal, todas as 
unidades marcaram ritmo de crescimento, com destaque, em termos de variações 
mais expressivas, para Minas Gerais (26,0%), seguido por Santa Catarina (12,1%) e 
Bahia (11,4%). Nessa comparação a Bahia apontou a terceira variação positiva mais 
expressiva. (IBGE e SEI). 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil expandiu 92,7%, sendo a terceira variação positiva consecutiva, 
quando interrompeu treze 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 movimento de expansão, com destaque para Bahia 
(210,0%), seguido por Pernambuco (174,4%). É importante ressaltar que, em 
termos de variação, a Bahia contabilizou a taxa mais expressiva e a maior alta da 
série iniciada em 2012. Esse resultado se deve, em parte, à queda de 70,9% 
registrada em junho do ano passado e as festividades do mês junino, que mesmo 
com as medidas restritivas aderidas por algumas cidades, na suspensão dos meios 
de transportes coletivos, proibição da venda de bebida alcoólica em quaisquer 
estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery) ou em 
depósitos e distribuidoras, e a suspensão do funcionamento de bares, restaurantes 
e congêneres, por exemplo, não afetaram o segmento. Em relação à receita 
nominal, todas as unidades marcaram ritmo de crescimento, com destaque para 
Bahia (197,0%), seguido por Pernambuco (163,8%) e Goiás (137,0%). Nessa 
comparação a Bahia também apontou a primeira variação positiva mais expressiva. 
(IBGE e SEI). 
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 As operadoras de turismo do Brasil registraram uma melhora no faturamento em 
julho deste ano na comparação com junho, conforme dados divulgados pela 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) nesta terça-feira (17). 
Segundo levantamento da associação junto aos seus associados, 25% dos 
entrevistados registraram faturamento entre 51% e 75% do anotado em julho de 
2019. Em junho, esse percentual era de 15% no mesmo modelo de comparação. 
Além disso, a pesquisa mostrou que 44% dos entrevistados tiveram faturamento 
de até 25% do que era antes da pandemia. Em junho, esse percentual era de 52%. 
O Nordeste manteve a liderança entre as regiões mais procuradas no país pelos 
turistas no Brasil. O segundo lugar ficou com a região Sul. Na pesquisa mensal da 
Braztoa, a região Nordeste também liderava o interesse do turista brasileiro. 
Segundo levantamento da associação junto aos seus associados, Gramado, 
Salvador e Fortaleza lideraram em julho as vendas no mercado doméstico. (Valor 
Econômico). 

 

6. Comércio Exterior 
 

 As exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde em julho e alcançaram 
US$ 11,29 bilhões, 15,8% a mais que no mesmo mês de 2020. Os embarques em 
julho nunca haviam superado US$ 10 bilhões. O crescimento refletiu a valorização 
dos preços das commodities exportadas, segundo o Ministério da Agricultura, já 
que o volume embarcado registrou retração de 9,9%. Para a Bahia, o recorde esse 
ano foi batido no mês de junho, quando as vendas externas do setor atingiram US$ 
492,4 milhões. O recorde regional do setor foi em dezembro/2018, quando as 
exportações baianas do setor alcançaram US$ 604,6 milhões. 
 

 A empresa Intermarítima Portos e Logística venceu o leilão de arrendamento do 
terminal para armazenagem de carga geral do Porto de Salvador (BA) realizado na 
sexta-feira (13). Serão investidos R$ 17,73 milhões na modernização das 
instalações e na operação. O certame, realizado pelo Ministério da Infraestrutura 
(MInfra), por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 
ocorreu na B3, em São Paulo (SP). A empresa venceu a disputa com outras duas 
concorrentes – Wilson Sons Terminais e Logística e Martins Medeiros Operações 
Portuárias e Logística – com uma oferta de R$ 32 milhões de outorga (Bahia 
Econômica, 17/08/21). 
 

 O Tribunal de Contas União (TCU) constatou em estudo que os portos públicos 
têm, em média, 50% de ociosidade. Essa subsiste na contramão do acelerado e 
permanente crescimento da movimentação média de carga nos portos brasileiros, 
considerando todos os segmentos – os organizados (federais, inclusive, os de 
gestão delegada a Estados e municípios e aqueles com áreas concedidas a 
empresas privadas) e os autorizados (100% privados). Segundo a Antaq, no 
primeiro semestre, a movimentação total de carga nos portos nacionais cresceu 
9,4%, quando comparada ao mesmo período do ano passado. No ano, a 

https://bahia.ba/economia/governo-federal-leiloa-area-do-porto-de-salvador-nesta-sexta-feira-13/
https://bahia.ba/economia/governo-federal-leiloa-area-do-porto-de-salvador-nesta-sexta-feira-13/
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expectativa é a de que a movimentação total atinja 1.218 milhões de toneladas, 
5,5% a mais do que em 2020. (Valor Econômico, 12/08/2021).  
 

 Um dos dados que chamam a atenção no relatório de oferta e demanda do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Usda) deste mês, divulgado na 
quinta-feira (12), é que a China está pisando no freio nas importações de soja. Para 
o período 2020/21, que se encerra em 30 de setembro, o órgão americano prevê 
compras chinesas de 97 milhões de toneladas. Nos relatórios anteriores, a 
expectativa era de 100 milhões. Esses números, se confirmados, afetam o Brasil. A 
China vem fazendo compras isoladas, tanto dos brasileiros como dos argentinos e 
dos americanos. Com isso, vai ser difícil o Brasil atingir o recorde de exportação de 
86 milhões a 87 milhões de toneladas previstos por alguns órgãos, afirma Daniele 
Siqueira, da AgRural. (Folha de S. Paulo, 17/08/2021). 
 

 Em tempos de desconfiança na relação Casa Branca-Palácio do Planalto, a 
“diplomacia parlamentar” entrou em campo pela renovação do Sistema Geral de 
Preferências (SGP), mecanismo que garante tarifa zero para a entrada de produtos 
importados – incluindo brasileiros – no mercado americano. O benefício expirou 
no fim do ano passado e já teve sua extensão aprovada pelo Senado nos Estados 
Unidos, que agora está praticamente parada na Câmara dos Representantes. 
 

 Como reflexo do boom das commodities e do aumento da produção – a Bahia 
deverá colher a maior safra de grãos da sua história com cerca de 10,5 milhões de 
toneladas – as exportações baianas por município vem sendo lideradas por Luis 
Eduardo Magalhães. O município acusa exportações de US$ 757,7 milhões até 
julho, com incremento de 27% sobre 2020 e participação de 14,7% no total das 
vendas externas do estado. Os municípios produtores de commodities agrícolas e 
minerais tiveram bons incrementos nas exportações estaduais, como S. Francisco 
do Conde (12%), Barreiras (7,4%), Dias d’Ávila (6,5%) e Mucuri (6,1%). 
 
 
 

7. Finanças Públicas 
 
 

 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 110/2019) que trata da reforma do 
sistema tributário brasileiro trouxe novas sessões de debates no Senado Federal 
nos últimos dias;  
 

 A ideia surgiu a partir de um documento/manifesto apresentado por diversas 
entidades representativas; secretários de Fazenda dos Estados, do setor industrial, 
auditores fiscais, organizações e movimentos sociais; 
 

 A discussão tem por objetivo aprofundar o tema em quatro sessões, antes da 
proposta chegar  à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/07/de-alface-a-soja-china-diversifica-compras-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/exportacao-do-agronegocio-sobe-337-em-maio-e-bate-recorde.shtml
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 Sob diferentes abordagens, as sessões tratarão da reforma tributária do consumo 

sob o viés técnico, a perspectiva dos entes federados, e a ótica dos setores 
econômicos. A última sessão tratará especificamente sobre o imposto de renda no 
contexto total da reforma tributária;  
  

 No primeiro debate alguns especialistas defenderam as vantagens do Imposto 
sobre o Valor Agregado (IVA) como meio de simplificação de cobrança a partir da 
junção de tributos. Cabe salientar que esse modelo está previsto nas duas PECs em 
discussão, através do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), no Projeto de lei (PL) do 
Executivo e pela Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS); 
 

 Dentre alguns dos argumentos expostos, discute-se, por exemplo, o IVA. Defende-
se que esse gera maior eficiência e neutralidade sobre a incidência, além de ser 
mais adequado à economia digital - especialmente em comparação com impostos 
sobre a renda, sendo o mesmo já  adotado em mais de 100 países no mundo;   
 
 

 Ademais, se defendeu ainda que a aprovação do IBS, associado à simplificação de 
impostos, redução da renúncia fiscal e da cobrança eletrônica darão ao país maior 
dinâmica de crescimento em termos econômicos;     
 

 Há também entendimentos de que a reforma tributária não atinge o sistema 
federativo no momento em que a proposta mantém recursos para Estados e 
Municípios. Foi definido, no entanto, a necessidade de uma instância federativa 
em que garanta articulação, integração e autonomia;     
 

 Vale dizer que após dois anos de discussão, o Senado apresentou em maio, 
relatório final via Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária. A proposta 
congrega os principais pontos sobre o tema em análise no Congresso e servirá 
como base para o novo relatório que será apresentado à PEC 110. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 

Meses 
 07/21 08/21 09/21 10/21 Tendência 

Indústria (jun.) -7,9 -15,0 -8,7  -5,7 -4,6 2,3  
 

Comércio (jun.) 16,4 10,6 5,6  18,3 20,1 10,6  
 

Serviços (jun.) 27,9 6,5 -4,3  25,4 21,1 18,3  
 

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

Exportações (jul.) 20,6 20,4 8,3   51,1 28,3 12,5 
 

Importações (jul.) 45,0 51,7 17,3   46,2 14,0 30,4 
 

ICMS (jul.)(3) 31,4 30,4 20,1   9,1 7,9 9,0 
 

FPE (jul.)(3) 36,5 30,6 17,5   27,6 28,3 22,4 
 

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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