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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A Agência Nacional de Estatísticas da China informou que crescimento da produção 
industrial desacelerou em maio pelo terceiro mês, provavelmente pressionado pelos 
transtornos provocados pelos surtos de covid-19 na potência exportadora de Guangdong. 
A produção industrial chinesa aumentou 8,8% em maio sobre o ano anterior, contra alta 
de 9,8% em abril, as expectativas de analistas em pesquisas da Reuters era de avanço 
anual de 9,0%. "Essa é uma desaceleração cíclica normal depois de uma recuperação 
econômica. Em resumo, podemos ver que a recuperação econômica está no auge", disse 
Hao Zhou, economista do Commerzbank. 
 
A maioria dos analistas chineses esperava alguma moderação na produção em maio 
devido a encomendas de exportação mais fracas, custos mais altos de insumos para 
fábricas e restrições ambientais mais duras para a indústria pesada. As vendas no varejo 
aumentaram 12,4% em maio sobre o ano anterior, abaixo da expectativa de 13,6% e mais 
fraco que o salto de 17,7% visto em abril. O investimento em ativos fixos cresceu 15,4% 
nos primeiros cinco meses ante o mesmo período do ano anterior, contra expectativa de 
alta de 16,9% e desacelerando ante a taxa de 19,9% entre janeiro e abril. 
 
O Departamento do Comércio divulgou, dia 15, que as vendas no varejo dos Estados 
Unidos caíram mais do que o esperado em maio, com os gastos voltando para os serviços 
em vez de bens, já que as vacinações permitem que os norte-americanos viajem e 
participem de outras atividades que antes estavam restritas devido à pandemia. As vendas 
no varejo caíram 1,3% no mês passado.  
 
Os dados de abril foram revisados para cima para mostrar que as vendas dos americanos 
aumentaram 0,9%, em vez de permanecerem inalteradas conforme publicado 
anteriormente. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda de 0,8% nas 
vendas no varejo. Durante a pandemia, a demanda mudou para bens como eletrônicos e 
veículos, uma vez que milhões de pessoas trabalhavam em casa, estudavam online e 
evitavam o transporte público. 
 
Agora, mais da metade dos adultos norte-americanos foram totalmente vacinados, 
aumentando a demanda por viagens aéreas, acomodação em hotéis, jantares e 
entretenimento, entre outras atividades. Vacinas, trilhões de dólares do governo norte-
americano e taxas de juros baixas em nível recorde estão alimentando essa demanda. 
 
O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, decidiu no fim da reunião de dois 
dias de seu comitê de política monetária, dia 16, manter sua principal taxa de juros 
inalterada, na faixa de zero a 0,25%, onde ela está desde o começo da pandemia. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
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Em março, a maioria dos dirigentes do Fed previa que as taxas de juros seriam mantidas 
até pelo menos 2024, o consenso mudou para aumento em 2023, o que sinalizaria a 
convicção do banco central de que haverá uma transição mais rápida para uma 
recuperação plena e uma política monetária mais dura. As projeções do Fed indicam que 
pelo menos dois aumentos nos juros são esperados em 2023. 
 
As estimativas medianas dos dirigentes do Fed agora preveem crescimento de 7% para o 
Produto Interno Bruto (PIB) americano este ano, ante uma previsão de 6,5% em março, 
com o índice de desemprego caindo a 4,5%, em linha com as projeções anteriores. A 
inflação subjacente deve ser de 3% este ano, bem acima da previsão de 2,2% em março, 
antes de recuar a 2,1% em 2023. 
 
O progresso da vacinação reduziu a expansão da covid-19 nos Estados Unidos, anunciou o 
Comitê Federal de Open Market. “Em meio a esse progresso e com forte apoio em termos 
de política econômica, os indicadores de atividade econômica e emprego ganharam força. 
Os setores afetados de maneira mais adversa pela pandemia continuam fracos, mas 
mostram melhora”. 
 
Embora a inflação esteja acima da meta do Fed de em média 2%, a meta de pleno 
emprego do banco central não foi atingida. Há 7,6 milhões a menos de americanos 
empregados agora do que em fevereiro de 2020. 
 
O Fed enfatizou que suas orientações quanto à política monetária não tem por base o 
calendário, e sim os resultados da economia. Especificamente, o banco central anunciou 
que só elevaria as taxas de juros se a economia tiver pleno emprego e inflação de 2% e a 
caminho de exceder esse patamar por algum tempo. Mesmo assim, na reunião de março 
sete dos 18 integrantes do comitê de open market previram um aumento das taxas de 
juros em 2023, e 13 deles o fizeram. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A segunda onda de covid-19 mudou a tendência anterior à pandemia em que as receitas 
tributárias dos municípios avançavam em ritmo mais acelerado que a dos Estados. 
Enquanto a arrecadação de impostos, taxas e contribuições das capitais cresceram 12,8% 
nominais de janeiro a abril deste ano em relação ao ano passado, a dos Estados avançou 
17,5%. 
 
Considerada conjuntural por analistas e prefeituras, a mudança no comportamento da 
arrecadação vem acompanhada de preocupação em relação à evolução dos gastos com 
saúde, que se mantêm mais pressionados nas capitais, com expansão de 16,2% contra 
9,3% dos Estados, na mesma comparação. Apesar desse descompasso, as despesas 
correntes como um todo evoluem em ritmo parecido, com alta de 7,1% nas capitais e de 
6,9% nos governos estaduais. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/secretaria-do-tesouro-dos-eua-diz-que-juros-podem-precisar-subir-no-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/geracao-de-empregos-nos-eua-acelera-em-marco-taxa-de-desemprego-cai-a-6.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/04/eua-liberam-vacinacao-contra-covid-para-maiores-de-16-anos.shtml
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O aumento de preços de combustíveis e de tarifas de energia elétrica, além de retomada 
mais rápida do setor do comércio do que do de serviços, são fatores que contribuíram no 
primeiro quadrimestre de 2021 para um crescimento mais acelerado da arrecadação do 
principal tributo recolhido pelos Estados, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) em relação ao Imposto sobre Serviços (ISS) administrado pelos municípios. 
 
O economista Kleber Castro, sócio da Finance Consultoria, pondera que o crescimento da 
arrecadação tanto em âmbito municipal e estadual precisa levar em consideração a 
inflação acelerada e também parte da base de comparação, já que em abril do ano 
passado as receitas tributárias já começavam a sofrer o impacto da pandemia. De 
qualquer forma, diz, que o descompasso que coloca a receita municipal para trás é 
conjuntural e está relacionado à dinâmica da atividade. O que puxou o PIB de janeiro a 
março, afirma, foram o agronegócio e a indústria, o que favorece mais a arrecadação do 
ICMS estadual do que do ISS municipal. 
 
O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC), considerado uma "prévia" 
do PIB, teve alta de 0,44% em abril, na comparação com o mês anterior. O número foi 
calculado após ajuste sazonal, uma espécie de "compensação" para comparar períodos 
diferentes. Na comparação com abril do ano passado, o indicador teve crescimento de 
15,92%, informou o Banco Central. 
 
No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, o índice de atividade econômica 
registra expansão de 4,77% – sem ajuste sazonal. Já em 12 meses até abril de 2021, houve 
queda de 1,20%. 
 
Os efeitos da pandemia foram sentidos, com maior intensidade na economia, entre março 
e abril de 2020. De maio em diante, os números mostram o início de uma reação. Mas 
com a segunda onda, registrada no começo de 2021, houve algum impacto na atividade 
econômica. 
 
Os resultados do IBC-Br, neste ano, refletem uma retomada após a economia sentir 
fortemente os efeitos da pandemia do novo coronavírus em 2020, quando foi registrado 
um tombo de 4,1% no PIB. 
 
Segundo pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a confiança das micro e 
pequenas empresas (MPE) voltou a subir em maio. Foi a segunda alta seguida, após a 
forte queda registrada em março. Com a recuperação, o índice de confiança alcançou 93,5 
pontos – o maior nível desde dezembro de 2020 (94,6 pontos). “Uma das possíveis razões 
pelo otimismo por parte das MPE é o fato de que as medidas restritivas têm sido 
flexibilizadas, além da possibilidade do aumento na oferta de vacinas para a população em 
geral”, aponta em nota o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
 
A pesquisa apontou que houve resultados positivos em todos os setores, com destaque 
para comércio e serviços, que dão bons sinais de recuperação. No comércio, a confiança 
passou de 79,9 pontos em abril para 90,5, em maio – um aumento de 10,6 pontos. Nos 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/pib-do-brasil-despenca-41percent-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/pib-do-brasil-despenca-41percent-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/sebrae/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
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últimos dois meses, o Comércio demonstrou uma recuperação de 22 pontos. Em serviços, 
a alta foi de 7,2 pontos de abril para maio, atingindo 86,9 pontos, maior nível desde 
fevereiro de 2020. Já no caso da indústria, a alta foi de apenas 1,9 ponto, chegando a 97,7 
– recuperando apenas 9,2% das perdas dos últimos meses. 
 
Um dos pontos que mais chamou a atenção na pesquisa foi o quesito expectativa de 
geração de vagas de emprego nos próximos três meses: após meses de sinalizações de 
demissão de mão de obra pelas empresas, as MPE da indústria indicaram que pretendem 
contratar no curto prazo. 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou novamente a taxa 
básica de juros (Selic) em 0,75 ponto percentual, para 4,25% ao ano, na reunião de junho. 
A alta havia sido sinalizada pela autoridade monetária na reunião anterior, em maio. A 
Selic voltou ao patamar em que estava até 18 de março de 2020, quando o Copom 
começou a cortá-la em reação aos efeitos da pandemia sobre a economia. 
 
No comunicado, o BC sinalizou nova alta na mesma magnitude para a próxima reunião, 
em agosto, para 5,00%. O Comitê, contudo, não descartou uma elevação ainda maior caso 
as expectativas do mercado para a inflação, especialmente de 2022, continuem subindo. 
 
O BC mudou a avaliação sobre até que patamar a Selic deve subir e afirmou que levará a 
taxa básica até o nível considerado neutro, que não estimula nem contrai a economia. Nas 
reuniões passadas, a avaliação era que a atividade ainda precisava de estímulo e que esse 
ajuste seria parcial, ou seja, abaixo da taxa neutra. 
 
Esse ajuste é necessário para mitigar a disseminação dos atuais choques temporários 
sobre a inflação. O Comitê enfatiza, novamente, que não há compromisso com essa 
posição e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para 
assegurar o cumprimento da meta de inflação. “Adicionalmente, a lentidão da 
normalização nas condições de oferta, a resiliência da demanda e implicações da 
deterioração do cenário hídrico sobre as tarifas de energia elétrica contribuem para 
manter a inflação elevada no curto prazo, a despeito da recente apreciação do real." 
afirma o comunicado. 
 
Estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que a 
pandemia levou a uma queda de 2,2% nos rendimentos efetivos dos trabalhadores no 
primeiro trimestre. O instituto fez o levantamento com base nos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Apesar do relativo aumento dos rendimentos habituais médios nos últimos meses, a forte 
queda da população ocupada causou um considerável impacto negativo na massa salarial 
real habitual. No primeiro trimestre, a queda da massa de rendimentos habituais foi de 
6,7% (somando R$ 212,5 bilhões), e a queda da massa efetiva foi de 9,5% em comparação 
com o ano anterior, totalizando R$ 225,8 bilhões. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/27/desemprego-atinge-147percent-no-1o-trimestre-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/27/desemprego-atinge-147percent-no-1o-trimestre-diz-ibge.ghtml
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A pandemia também afetou a proporção de domicílios sem nenhuma renda do trabalho, 
que passou de 25% no primeiro trimestre de 2020 para 29,3% no mesmo período de 2021. 
Essa diferença reforça a avaliação de que está sendo lenta a recuperação do nível de 
ocupação entre as famílias de renda mais baixa a patamares anteriores à pandemia.   
 
O Nordeste foi a região mais afetada pela segunda onda da pandemia, com queda de 
7,05% da renda efetiva, e o Centro-Oeste teve o menor impacto na renda, com queda de 
0,84%. 
 
A pandemia da covid-19 aumentou a desigualdade social para um nível recorde, diminuiu 
a renda do trabalho e deixou os brasileiros mais infelizes e com sentimentos negativos 
superiores às da média global, afirma um estudo do economista Marcelo Neri, 
do FGV Social, divulgado dia 14. 
 
O índice de Gini, medida para a desigualdade, cresceu para 0,674 no primeiro trimestre, 
contra 0,642 de um ano antes, renovando o recorde histórico. Quanto mais perto de 1, 
maior é a concentração de renda. O aumento no intervalo foi de igual magnitude entre a 
crise anterior, de 2015, até o início de 2020. 
 
A renda média per capita recuou pela primeira vez abaixo de mil reais mensais, para R$ 
995 nos três primeiros meses de 2021. O dado representa uma queda de 11,3% ante um 
ano antes, quando estava em R$ 1.122, o maior nível da série iniciada em 2012. 
 
O estudo considerou a renda efetivamente recebida do trabalho dividida pelos integrantes 
da família e usou os microdados da PNAD Contínua, do IBGE. 
 
A renda do trabalho na população em idade ativa, considerando os desocupados, caiu 
10,89% entre os primeiros trimestres do ano passado e deste ano. Entre a fatia dos 50% 
mais pobres, o recuo foi o dobro, de 20,81%. A queda na taxa de participação no mercado 
de trabalho respondeu por mais de 80% do recuo na renda da população em geral. Entre 
os mais pobres, o aumento do desemprego teve peso maior. 
 
No aspecto comportamental, uma medida geral de felicidade, obtida a partir do 
levantamento da Gallup World Poll, mostra que, numa escala de 0 a 10, a satisfação do 
brasileiro ficou em 6,1 no ano passado, o menor ponto da série histórica, com queda de 
0,4 ponto percentual ante 2019.  
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado dia 17 pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), apontou crescimento de 4% no primeiro 
trimestre de 2021, na comparação com o mesmo trimestre de 2020. Os destaques são os 
preços da soja, com crescimento de quase 90%; algodão (+69,%); café (+20% em média); 
mamão (+120%); boi (+53%). 
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No primeiro trimestre de 2021, o PIB do agronegócio totalizou R$ 21,6 bilhões, 
correspondendo a 25,1% de toda a atividade econômica baiana. Essa elevada participação 
é decorrente tanto do crescimento do agronegócio acima do observado para o conjunto 
da economia, quanto da elevação nos preços das atividades do agronegócio, 
particularmente os produtos agrícolas que têm mantido a trajetória de crescimento das 
cotações nos mercados internacionais.  
 
Estudo da SEI, em parceria com as secretarias de Turismo (Setur), Cultura (Secult) e a 
Bahiatursa revelaram que a redução de arrecadação de ICMS nos setores com atividades 
aquecidas pelo São João, impactados pela pandemia, deverá ser da ordem de R$ 79 
milhões. Este volume não pode ser atribuído exclusivamente ao cancelamento do São 
João, mas influenciado também por este fato. 

Com base no último ano comemorativo dos festejos juninos, estima-se que ao menos R$ 
64,7 milhões provenientes do setor público deixarão de impulsionar os festejos, em 
especial o mercado da música. Destes, R$ 50,9 milhões são recursos aportados por 311 
municípios e R$ 13,8 milhões pelo Governo do Estado. 

Deixará de entrar na Bahia R$ 107 milhões decorrentes de gastos de turistas nacionais e 
estrangeiro.  Devido a pandemia, 24,2 mil empregos formais e informais deixarão de 
serem gerados nos setores com atividades correlacionadas com o festejo junino, sofrendo 
impacto também pelo cancelamento do São João, mas não somente. 

O estudo também afirma que no estado, 1.476.600 pessoas deixarão de viajar para 
municípios do interior baiano no período dos festejos juninos esse ano, devido ao 
cancelamento do São João por causa da pandemia da covid-19. O cancelamento dos 
festejos juninos, de acordo com a SEI, foi uma decisão acertada e pautada na necessidade 
de preservar vidas humanas, uma vez que estamos enfrentando uma pandemia mundial 
de uma doença altamente contagiosa e o isolamento social é peça chave para conter a 
propagação da pandemia.  

A Ford vai ressarcir o governo da Bahia em R$ 2,5 bilhões pelo encerramento da produção 
de automóveis no Polo de Camaçari. O acordo deve ser anunciado nos próximos dias, 
segundo divulgou o jornal O Globo. 

Desde que a montadora americana anunciou que deixaria de produzir no país, após mais 
de um século, o governo da Bahia vinha demonstrando a intenção de cobrar pelos 
benefícios fiscais concedidos nos últimos 20 anos e também por perdas futuras. Pelos 
cálculos do governo do estado, a conta passaria de R$ 4 bilhões. Fiscais do Estado já 
estavam iniciando a fiscalização e intimando a empresa. 

Ao anunciar a saída do Brasil, a Ford calculou em R$ 4,5 bilhões os valores a serem pagos 
em indenizações com governos, trabalhadores, distribuidores e fornecedores. A conta, 
porém, foi subestimada e poderá chegar a R$ 6 bilhões. 

A empresa tem ainda que devolver um empréstimo de R$ 335 milhões ao BNDES, fazer 
acordo com a rede de distribuidores, resolver uma disputa tributária com o governo de 
São Paulo, entre outras pendências. 
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A Barry Callebaut Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios assinou dia 16/06, um 
protocolo de intenções com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). A 
empresa pretende investir R$ 121 milhões nas suas duas unidades produtivas, uma no 
Distrito Industrial de Itabuna e outra no Distrito Industrial de Ilhéus.  
 
A empresa pretende realizar a modernização e ampliação da produção de ambas as 
unidades, gerando assim mais 86 empregos. Atualmente a empresa já conta com 1.065 
colaboradores, e produz cacau em pó, manteiga, líquor e torta de cacau. Com o 
investimento, a empresa vai manter sua capacidade instalada de moagem de 60 mil 
toneladas ao ano de amêndoas de cacau, e deve incrementar o faturamento em R$ 350 
milhões reais/ano. 
 
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal, afirmou que “o investimento 
vai dinamizar e aumentar a produção, e ampliar, ainda mais, o quadro de funcionários da 
empresa,  o que não deixa de ser uma boa notícia para toda a cadeia do cacau.” 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 
 

2. Agropecuária 
 

 O quinto Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 
IBGE e sistematizado pela SEI, relativo a maio deste ano, ampliou estimativa da 
produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, para 10,4 milhões de 
toneladas (t) em 2021, o que representa aumento de 4,1% na comparação com a 
safra 2020 – que foi o melhor resultado da série histórica da pesquisa. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021).  
 

 Em relação ao levantamento do mês anterior, o resultado apresentou uma 
variação positiva de 4,1 pontos percentuais (p.p.). Destaque positivo para a lavoura 
da soja, cuja produção deve alcançar a máxima histórica. Por outro lado, as demais 
lavouras dos principais grãos deverão ter níveis de produção inferiores aos de 
2020, em razão de fatores climáticos assim como de mercado. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,18 milhões de hectares 
(ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 2,2% na 
comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média estimada para a safra 
de grãos, no estado, foi de 3,28 t/ha, 1,9% inferior à do ano passado. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, manteve-se projetada em 
torno de 1,2 milhão de toneladas, que representa retração de 16,5% na 
comparação anual. A previsão de área plantada está em 266 mil ha, recuo de 
15,6% na mesma base de comparação (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
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 A soja, cuja fase de colheita está em conclusão, teve sua estimativa revisada para 

6,8 milhões de toneladas - a maior da série histórica do levantamento –, alta de 
12,6% em relação a 2020. A estimativa da área plantada soma 1,7 milhão ha, que 
supera em 4,9% a de 2020, e o rendimento médio esperado da lavoura é de 4,0 
t/há. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

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

3. Indústria 
 

 Em junho de 2021, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), aumentou 3,2 pontos. É a segunda 
alta consecutiva do índice, que se situa em 61,7 pontos, bem acima da linha 
divisória de 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança, o que 
demonstra otimismo forte e disseminado na indústria. Com o aumento da 
confiança de junho, a confiança do empresário industrial se aproxima de 
patamares observados no segundo semestre de 2020, período de forte 
recuperação da economia brasileira. Todos os componentes do índice de confiança 
da indústria registraram avanço em junho de 2021. Destaca-se a alta do Índice de 
Condições Atuais, cujo crescimento demonstra uma percepção mais positiva do 
estado atual da economia brasileira e das empresas. O índice cresceu 4,6 pontos 
para 54,8 pontos. O Índice de Expectativas, que já estava em um alto patamar, 
avançou 2,5 pontos, atingindo 65,1 pontos, o que indica ainda mais otimismo da 
indústria para os próximos seis meses. (CNI, 14/06/2021). 
 

 O minério de ferro voltou a ser negociado perto de US$ 220 por tonelada, 
alcançando no dia 11 de junho o maior nível em três semanas. Com a trajetória 
recente, após um breve momento de correção, o preço médio da principal 
matéria-prima do aço no primeiro semestre chega a US$ 180,55 por tonelada, no 
mercado à vista – referência para os contratos transoceânicos -, o dobro do valor 
registrado no mesmo período de 2020. (Valor, 14/06/2021). 
 

 Para o cobre, Moody’s projeta US$ 4 a libra-peso nos próximos 12 meses e elevou 
de US$ 2,25 a US$ 3 para US$ 2,75 a US$ 3,50 por libra-peso o intervalo de preços 
estimado para o médio prazo. No dia 11 de junho, segundo a publicação 
especializada Fastmarkets MB, o minério com teor de 62% de ferro avançou 1,12% 
no porto chinês de Qingdao, para US$ 219,26 por tonelada, o maior preço desde 
18 de maio. Com esse desempenho, a commodity passa a exibir ganho acumulado 
de 10,3% em junho. No ano, a valorização é de quase 37%. (Valor, 14/06/2021). 
 

 As commodities tiveram uma alta vertiginosa no último ano, inicialmente em razão 
da forte demanda da China e mais recentemente de outras grandes economias. 
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Rupturas nas cadeias de suprimentos deram um ímpeto adicional. Cobre, minério 
de ferro (principal ingrediente na produção do aço), paládio e a madeira atingiram 
patamares recorde de alta em maio, enquanto commodities agrícolas como grãos, 
sementes oleaginosas, açúcar e laticínios também tiveram um salto. Muitos 
economistas acreditam que o atual boom dos preços das commodities é cíclico, e 
não estrutural, e pode ser explicado pela vigorosa demanda chinesa, a recuperação 
pós-pandemia na Europa e os problemas que os EUA estão tendo nas cadeias de 
suprimentos. Eles confiam que esse ciclo de alta perderá força à medida que a 
China – ainda o maior comprador de commodities do mundo - aperta as condições 
de crédito. (Valor, 14/06/2021). 
 

 No setor de energia, o consumo nacional de energia elétrica cresceu 12,4% em 
maio na base de comparação anual, atingindo 62.121 megawatts médios (MW 
med), segundo dados prévios da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE). Na análise regional, a CCEE afirma que quase todos os estados encerraram 
o mês de maio com o consumo em alta. Os destaques foram Amazonas (21%), 
Espírito Santo (20%), Rio de Janeiro (16%), São Paulo (15%), Ceará (15%), Minas 
Gerais (14%), Bahia (14%) e Santa Catarina (14%). Apenas o Maranhão registrou 
queda, de 1%. Por sua vez, na abertura por ramo de atividade econômica, todos os 
15 setores tiveram alta do consumo em maio, mesmo excluindo as novas cargas 
dos últimos 12 meses. Os destaques foram os setores de têxteis (87,0%), veículos 
(84,4%) e serviços (38,4%). (Valor, 14/06/2021). 
 

 Acompanhando o consumo, a geração de energia aumentou 12,5% em maio, no 
comparativo anual. Segundo a CCEE, o desempenho reflete a base de comparação 
mais reduzida de 2020, quando tanto a produção quanto o consumo de energia 
foram impactados pela pandemia. A produção das usinas hidrelétricas registrou 
alta de 4,1% (44.673 MW med) no mês, enquanto a das térmicas subiu 36,1% 
(13.034 MW med). Já a geração dos parques eólicos aumentou 37,8% (7.200 MW 
med), enquanto a das fazendas solares subiu 15,7% (764 MW med). (Valor, 
14/06/2021). 
 
  

4. Comércio Varejista 
 

 Com o avanço da imunização no país, o otimismo em relação ao movimento para 
os próximos meses toma conta da Associação de bares e restaurantes (Abrasel). De 
acordo com esta entidade, nas últimas semanas houve um crescimento tanto no 
fluxo de clientes como no valor do tíquete médio, confirmando a expectativa de 
crescimento. Por outro lado, há um consenso de que a retomada do crescimento 
não será uniforme. A inflação nos preços dos insumos pode adiar a expansão em 
segmentos como eletrônicos. (Valor Econômico, 16/06/2021). 
 

 Em junho, o índice de Confiança Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(Icec) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
registrou crescimento de 12,2% em comparação a maio, alcançando 98,4 pontos, e 
encerrando um período de cinco quedas consecutivas. A avaliação positiva dos 
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empresários brasileiros reflete, em parte, a percepção de melhoria nas condições 
gerais da economia. (CNC, 17/06/2021). 
 

 O incremento nas vendas do varejo em abril, conforme dados do IBGE e as vendas 
do Dia dos Namorados contribuíram para a avaliação de melhorias na economia. 
Em resposta, a CNC revisou para cima a projeção de vendas para 3,9% em 2021. 
(CNC, 17/06/2021). 
 

 Os supermercados estão otimistas para aumento nas vendas durante as festas 
juninas. De acordo com os estudos realizados pelo departamento de economia e 
pesquisa da Associação Paulista de Supermercados (Apas), para 44,0% do setor 
supermercadista o crescimento no ramo deverá chegar a 5,0%, sendo destaques os 
produtos típicos como batata doce, fubá, canjica, leite de coco e milho de pipoca. 
(Ibevar, 17/06/2021). 
 

 Em abril, o desempenho dos segmentos ligados ao crédito foi mais animador. No 
acumulado em 12 meses houve crescimento de 2,9%, primeira taxa positiva nessa 
comparação desde março de 2020, segundo cálculos da XP Investimentos. Essa 
recuperação se dá, após o setor atingir em fevereiro, a retração de 7,9% em 12 
meses, e em março 5,1%. Na comparação mensal, houve salto de 17,7% entre 
março e abril, com ajuste sazonal, superando o varejo impulsionado pela renda, 
que registrou crescimento de 0,5%. (Valor Econômico, 18/06/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O transporte coletivo intermunicipal rodoviário e hidroviário será suspenso, em 
toda a Bahia, no período junino. A medida, que tem o objetivo de evitar a 
disseminação da covid-19, foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado 
(DOE) de 15/06. O decreto prevê que ficam suspensas, a partir da meia-noite do 
dia 21 de junho, a circulação e a saída, e, a partir das 9h de 21 de junho, a chegada 
de qualquer transporte coletivo intermunicipal rodoviário, público e privado, nas 
modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. A restrição 
vale até as 5h de 28 de junho. A circulação, a saída e a chegada de ferry boats e 
catamarãs também ficam proibidas das 20h do dia 21 de junho até as 5h de 28 de 
junho, em todo território baiano. Já as lanchinhas e balsas poderão funcionar no 
período de 21 a 28 de junho, porém deverão obedecer o limite de 50% da 
capacidade das embarcações. Já de terça-feira (15) até domingo (20) e de 28 de 
junho a 4 de julho, a circulação, a saída e a chegada dos transportes serão 
permitidas desde que a ocupação seja limitada a 70% da capacidade. Não haverá 
disponibilização de transportes extras. (Secom). 
 

 Após o lançamento do Programaê, uma parceria do Governo do Estado, através da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e a startup Digital Innovation 
One (DIO), que abriu 10 mil vagas em cursos de tecnologia, quatro novos módulos 
na área de programação passam a ser ofertados, a partir de 16/06. As novas 
formações estão voltadas para o nível iniciante, são elas: Conceitos e Melhores 
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Práticas com banco de dados PostgreSQL, Modelando um Banco de Dados com 
SQL Server, MYSQL Trabalhando com Tabelas e MYSQL Explorando 
Relacionamento com Workbench. Além disso, outros cursos em nível avançado, 
para quem já tem experiência na área e deseja receber capacitação profissional, 
também estão disponíveis. O Programaê já possui mais de quatro mil inscritos. 
(Secom). 
 

 A restauração de 26,8 km da BA-651 facilitará a ligação de Itapitanga com os 
municípios do Litoral Sul baiano. O aviso de licitação para a requalificação da 
rodovia entre Itapitanga e Coaraci saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) de 17/06. 
A obra realizada pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) também 
beneficiará o escoamento da produção do cacau e da pecuária e o 
desenvolvimento do turismo na região. Os serviços atenderão 410 mil pessoas nos 
municípios de Itabuna, Ilhéus, Itajuípe e Almadina, junto com Itapitanga e Coaraci. 
Além da segurança viária, a recuperação do trecho ajudará no deslocamento dos 
moradores de Itapitanga em direção a Coaraci, Itabuna e Ilhéus para o acesso a 
saúde, educação e o setor de comércios e serviços. O investimento previsto é de 
R$ 13,1 milhões. (Secom). 
 

 A região do Recôncavo está recebendo cerca de R$ 100 milhões em investimentos 
do Governo do Estado, nas áreas de Infraestrutura, Saneamento Básico e 
Educação. Na quinta-feira (17), o governador Rui Costa esteve no município de 
Santo Amaro, onde inaugurou duas estradas recuperadas e a ampliação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário da cidade. A ampliação da Rede de Esgoto entregue pelo 
governador recebeu investimento de R$ 8 milhões. O trabalho foi realizado pela 
Embasa, empresa vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
do Estado (SIHS). Foram implantados 21.907 metros de rede coletora, 1.582 
metros de ramais prediais, quatro estações elevatórias e 2.811 metros de linha de 
recalque. (Secom). 
 

 Ações que visam fomentar o turismo rural e de base comunitária foram discutidas 
dia 14, na Secretaria de Turismo da Bahia, durante visita feita ao secretário 
Maurício Bacelar pelo presidente Fidel Marx Paracampos da Federação de 
Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Estado da Bahia 
(Fafer-BA). O turismo rural é considerado importante ferramenta na promoção da 
renda do produtor familiar e geração de empregos. Sua aliança com a agricultura 
familiar propicia o resgate de culturas tradicionais, a valorização da gastronomia e 
a produção sustentável de alimentos. Na Bahia há diversos roteiros alternativos de 
turismo sustentável, comunitário e solidário em comunidades tradicionais. (Setur). 
 
 

 Com o objetivo de dialogar sobre o andamento da segunda etapa do projeto de 
requalificação da Feira de São Joaquim, representantes do Sindicato dos Feirantes 
e Ambulantes de Salvador (Sindifeira) reuniram-se na terça-feira (15) com o 
secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, na sede da Setur-BA. Além de 
propor adequações que atendam às necessidades dos feirantes, eles apresentaram 
demandas de infraestrutura a serem resolvidas. A segunda etapa do projeto de 
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requalificação da feira prevê a construção de uma nova estrutura com galpões 
para comércio de produtos, estacionamento e via perimetral com calçadão junto à 
Baía de Todos-os-Santos. O projeto, que envolve as secretarias de Turismo e de 
Desenvolvimento Urbano do Estado e a Companhia de Desenvolvimento Urbano 
do Estado – Conder, compreende a requalificação de aproximadamente 560 
pontos comerciais, incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
individualização de energia elétrica, sistema de combate a incêndio e atendimento 
às normas de higiene e vigilância sanitária. (Setur). 
 

 Projetos voltados para o desenvolvimento do turismo no município de Ilhéus 
foram pauta de reunião entre o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, 
e o prefeito Mário Alexandre de Sousa, dia 16/06. Na pauta, a atração de voos, 
Estrada do Chocolate, receptivo turístico e a implantação de uma unidade do 
Serviço de Atendimento ao Turista em parceria com a prefeitura.  (Setur). 
 

 Ainda pensando na retomada da atividade turística na cidade, Bacelar e Mário 
Alexandre planejam uma parceria com a prefeitura de Ilhéus para implantação 
de uma unidade do Serviço de Atendimento ao Turista, possivelmente no 
aeroporto Jorge Amado, além da oferta de receptivo turístico no aeroporto e no 
porto durante a alta estação. Vale salientar que as ações dependerão do 
comportamento da pandemia da covid-19. Os pedidos do prefeito de Ilhéus se 
estenderam a avanços na concretização da Estrada do Chocolate, com oferta de 
qualificação voltada para o segmento turístico a contemplar gestores e 
funcionários das fazendas envolvidas no projeto.  (Setur). 
 

6. Comércio Exterior 
 

 O aumento dos preços ajuda países produtores de commodities, ao elevar a receita 
tributária, que pode ser usada para pagar serviços de saúde e outras medidas de 
apoio econômico que se tornaram necessárias por causa da pandemia. Ao tomar 
menos empréstimos, os países podem ficar mais protegidos contra choques 
futuros. Para o Brasil, isso significa também termos de troca (relação entre preços 
de exportação e de importação), melhores e balança comercial ainda mais positiva 
em 2021, com saldo de US$ 74 bilhões, projetado por diversas consultorias, ante 
US$ 51 bilhões em 2020. (Valor Econômico, 16/06/2021). 
 

 Em abril, os termos de troca no Brasil ficaram 10,7% acima de fevereiro de 2011, 
ano do auge do superciclo de commodities, segundo dados do Bradesco. Para a 
Bahia, no acumulado até maio essa relação foi favorável em 4,6%. Também no mês 
passado, as exportações baianas bateram recorde da série histórica desde 2014, ao 
atingirem US$ 854 milhões para o mês. 
 

 O novo ciclo já tem contribuído para elevar as exportações e a renda em estados 
que produzem commodities. Na Bahia, as vendas externas já estão 13% acima das 
do período Jan./Maio de 2020, e movimentam as economias de municípios da 
região Oeste, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e outros municípios do 
semiárido, produtores de minérios. 
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 O efeito das commodities é positivo, mas não é isso que vai virar e trazer um ciclo 

de prosperidade para a economia baiana, extremamente debilitada com a 
pandemia. A retomada dos serviços, vacinação e recuperação do emprego são 
muito mais relevantes que o ciclo das commodities, certamente.  
 

 Apesar de estarem recuando sazonalmente, os preços dos produtos exportados 
pela Bahia, seguem acima dos do ano passado em média 29,8% até maio. As 
maiores altas no ano são dos produtos metalúrgicos, puxados pelo cobre com 
valorização de 69,4% frente a igual período do ano anterior. Também ficaram 
valorizados os derivados de petróleo em 54,8%; os produtos 
químicos/petroquímicos em 31,5%; a soja e seus derivados em 30,5% e os 
produtos minerais em 26,7%. 
 

 Os preços das commodities são muito importantes para a economia baiana se 
recuperar. Se as cotações sobem num trimestre, a atividade econômica responde 
já no trimestre seguinte e continua reverberando por algum tempo, antes de se 
dissipar completamente. É um enorme ganho de renda para a economia com 
impactos positivos em vários setores. Em tempos de pandemia e de medidas de 
restrição à circulação de pessoas, a exportação gera oportunidades de negócios, 
com efeitos domésticos positivos na geração de riqueza e renda em todo o estado. 
 

 Os preços este ano, comandam o dinamismo das exportações baianas para China. 
A participação do país asiático nas exportações baianas passou de 24,3% para 
28,4% entre janeiro a maio de 2020 e 2021. Entre esses dois períodos, a variação 
no volume exportado foi de 9,1%, e a dos preços, 20,8%. Para o mercado 
americano houve equilíbrio maior entre preços e quantidade. Na mesma 
comparação, o volume embarcado aos Estados Unidos aumentou 11% e os preços 
médios avançaram 2,3%. Para a Argentina, a elevação da quantidade foi de 12,5%. 
As receitas de janeiro a maio ao país vizinho subiram 25,9% enquanto os preços 
ascenderam 12,3%.  
 

 Na balança como um todo, os preços continuam liderando o aumento do valor das 
exportações e os volumes, o das importações. Na comparação entre os 
acumulados até maio de 2020 para este ano, as exportações aumentaram em 13%, 
com alta de 29,8% nos preços e de queda de 12,9% em volumes embarcados. 
 

 A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), que representa alguns dos 
maiores exportadores do país, pede uma indenização de quase R$ 20 bilhões de 19 
bancos acusados de participar de um esquema internacional de cartel na área de 
câmbio. Trata-se de uma das primeiras ações coletivas no Brasil a pedir 
indenização por danos concorrenciais, e uma das maiores “class actions” já 
impetradas no país. O caso corre na Justiça de São Paulo. O escândalo do “cartel 
do câmbio”, como ficou conhecido, foi revelado em 2015. Na época, vieram à tona 
chats de operadores que mostravam atuação de forma coordenada para 
influenciar índices de referência dos mercados de câmbio. As operações se davam 
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por meio do alinhamento de compras e vendas de moedas, entre janeiro de 2008 e 
dezembro de 2012. No Brasil, envolveu a Ptax. (Valor Econômico, 16/06/2021). 
 

 A fatura mundial das importações de alimentos poderá atingir um novo recorde 
neste ano e alcançar US$ 1,715 trilhão, US$ 185 bilhões a mais que em 2020. Essa 
alta de 12% mostra que as repercussões econômicas da pandemia não estão 
freando a demanda mundial nessa frente em 2021. A estimativa é da Agência das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), e foi apresentada no 
Comitê de Agricultura da Organização Mundial do Comércio (OMC), que está 
reunido até 18/06. A tendência confirma que o Brasil, um grande exportador de 
produtos agropecuários, continuará se beneficiando no comércio global. (Valor 
Econômico, 18/06/2021). 
 

 A pauta do comércio externo de serviços vem passando por um processo de 
sofisticação ao longo do tempo e, no ano passado, tanto a exportação quanto a 
importação de serviços modernos representaram cerca de 70% do comércio de 
serviços do país. A avaliação consta no primeiro Relatório Anual do Comércio 
Exterior Brasileiro de Serviços, divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério da Economia. A exportação de serviços modernos passou a 
ser preponderante a partir de 2006 e ganhou importância de maneira consistente 
até 2020. Para a classificação, são considerados serviços modernos, por exemplo, 
seguros, serviços financeiros e de telecomunicação, computação e informações. Já 
entre os serviços tradicionais estão grupos como transportes, viagens e 
construção. (Valor Econômico, 18/06/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 
 Municípios de até 50 mil habitantes, mesmo inadimplentes perante os sistemas ou 

cadastros de informações financeiras, contábeis e fiscais poderão receber 
transferências voluntárias. Esse ato foi aprovado pelo Governo Central através da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021.  Ressalta-se que cerca de 90% dos 
municípios brasileiros estão localizados nessa faixa populacional.     
 

 Vale lembrar que à época, o Presidente vetou esse dispositivo legal alegando que 
tal medida iria “retirar, de forma desmotivada, medida de finança pública 
relevante, tornando os instrumentos de controle e gestão fiscal ineficazes”. A lei 
foi  promulgada no último dia 11 de junho.  
 
 

 O crescimento real do PIB poderá sair de 3% para 4,2%, num cenário base, a até 
5,4% em 2021, num cenário otimista. Nesse contexto, o PIB nominal deverá 
crescer 12,6% e atingir R$ 8,4 trilhões, antes previsto (maio) em R$ 8,1 trilhões. 
Essas novas projeções macroeconômicas e fiscais têm por base as estimativas 
contidas no relatório emitido no mês de junho, pela Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Senado.  
 



 

15 

Semanal (14-20/06/2021) 
 

 Ressalta-se que os indicadores mais recentes de preço e atividade, com alta do PIB 
do primeiro trimestre e da inflação, colaboram para a revisão da projeção fiscal, 
observando, no entanto, que essa dinâmica não é considerada consistente. 
 
 

 Do mesmo modo, o documento adverte que, apesar do pouco controle da 
pandemia, a economia no primeiro trimestre cresceu acima do esperado. As 
condições econômicas externas (crescimento e aumento mundial dos preços das 
commodities) além da flexibilização nas restrições de mobilidade da população 
contribuíram nessa recuperação no mês de maio. 
 

 A maior dúvida quanto ao comportamento do PIB em 2021, está associado ao 
processo, ritmo de vacinação e controle da pandemia, tão necessário para uma 
abertura segura dos setores e atividades econômicas.     
 
 

 No que tange à dívida pública bruta a previsão é que a mesma caia de 88,8% do PIB 
em 2020 para 85,6% em 2021, tendo alta de 12,6% do PIB nominal. Assim, no 
cenário base, a relação dívida/PIB deverá estabilizar-se em 87,1% entre 2025 e 
2026. Com essa possível estabilidade, a IFI revisou a projeção do superávit pelo 
governo central, para o ano de 2025, no cenário-base. Antes, o superávit só 
voltaria pós 2030. 
 

 Sobre as despesas do governo central, a queda nos gastos com a pandemia 
desacelerou no primeiro quadrimestre de     .  o mesmo modo, o aumento do 
P   nominal e os resgates líquidos de dívida contribuíram para a redução da dívida 
bruta at  abril de 2021. O Relatório da IFI, alerta, no entanto, que o desafio fiscal 
ainda não está superado, o que em relação à média dos países emergentes, o 
Brasil caminha com cerca de 30% acima destes. 
 
 

 O Relatório aponta ainda que a projeção do déficit primário do governo central 
projetado para 2021 diminuiu de R$ 266,6 bilhões para R$ 197 bilhões. A 
estimativa do governo é de um déficit de R$ 178,4 bilhões. 
 

 A IFI ressalta em seu relatório que a reforma da Previdência, a não concessão de 
reajustes salariais (exceto para militares) e o corte de despesas discricionárias 
minimizaram o avanço das despesas públicas nos últimos anos, dando maior 
sobrevida ao Teto de Gastos. Com maior inflação há um alto risco de sua quebra, 
somente em 2027. Desse modo, apesar da melhora nos cenários prospectivos, o 
desafio fiscal não se altera. 
 

 Por fim, o relatório reforça que a estratégia de ajuste das contas públicas com mais 
inflação é um risco, podendo gerar, à alta do custo médio da dívida e a perdas de 
ganhos de curto prazo. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Maio Junho Julho  Tendência 

Indústria (abr.) -10,0 -16,3 -9,8  2,3 3,7 7,6  
 

Comércio (abr.) 36,6 5,0 -0,3  17,8 14,2 7,8  
 

Serviços (abr.) 22,4 -3,5 -12,1  23,4 21,4 18,8  
 

Agricultura (maio)(2) 4,1     4,1 4,1 4,1 
 

Exportações (maio) 28,0 13,0 2,2   43,0 10,0 25,0 
 

Importações (maio) 48,0 37,3 -0,6   52,0 80,0 40,0 
 

ICMS (abr.)(3) 30,4 21,0 6,9  48,1 18,9 12,6  
 

FPE (abr.)(3) 32,4 19,5 2,7  30,1 36,2 16,4  
 

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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