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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
Direta ou indiretamente, a covid-19 continua sendo o maior risco para a continuidade da 
recuperação global, como faz entender o “Panorama Econômico Mundial”, divulgado pelo 
Fundo Monetário Internacional (FMI). As perspectivas são boas, com crescimento global 
de 5,9% este ano e 4,9% em 2022, mas o balanço de riscos está mais para “desapontador” 
do que para “surpresas positivas” do lado da expansão. 

No caso do Brasil, o FMI projeta avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,5% no ano de 
2022, o mais baixo de todas as economias relevantes do relatório. O risco do surgimento 
de novas variantes mais contagiosas da covid-19 continua alto porque ainda que as nações 
desenvolvidas e algumas emergentes tenham conseguido sucesso na vacinação em massa, 
a maioria dos demais países segue sem imunizar parcelas substanciais da população. 
“Mais da metade do mundo, 35% da população global, não está a caminho dos 40% da 
vacinação ao fim de 2021”, registra o relatório.  

Ou seja, há vasta oportunidade para que apareçam cepas mais agressivas que driblem as 
vacinas disponíveis e ameacem os países com proteção vacinal significativa. Outros riscos 
para a recuperação global são em parte decorrentes dessa assimetria na imunização. Os 
desacertos entre oferta e demanda, resultado direto da pandemia, prosseguirão 2022 
adentro, e podem piorar caso novos elos das cadeias de produção global se vejam às 
voltas com lockdowns ou restrições sérias à mobilidade – como é o caso de países do 
Sudeste asiático. Esses descompassos entre oferta e demanda estão empurrando a 
inflação para cima nos Estados Unidos (EUA), Europa e grandes emergentes, como o 
Brasil, em uma intensidade que, se persistir, pode obrigar os principais bancos centrais do 
mundo a reagirem, antecipando em relação ao previsto a normalização monetária. Brasil e 
outros emergentes já subiram os juros, a Europa e China ainda não estão perto dessa fase, 
mas os EUA, sim. 

A indústria recuou pelo segundo mês consecutivo nos EUA. A produção industrial 
registrou queda de 1,3% em setembro em relação ao mês anterior, conforme divulgado 
dia 18/10 pelo Federal Reserve (Fed). O resultado frustrou a expectativa de analistas que 
previam alta mensal de 0,2%. O Fed também revisou para baixo o resultado da produção 
industrial de agosto ante julho, de alta de 0,4% para redução de 0,1%. 

O destaque negativo para o desempenho industrial nos EUA em setembro foi o setor de 
manufatura com retração de 0,7%, influenciado pelo segmento de automóveis A queda na 
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produção industrial se justifica essencialmente pelos efeitos do furacão Ida, que, segundo 
o Federal Reserve, foi responsável por 0,3% da queda em manufatura e de 0,6% do total 
da produção industrial. Choques sobre a cadeia de produção e insumos também foram 
outro aspecto relevante, que deve persistir pelos próximos meses. 

Na China, a desaceleração da atividade econômica no terceiro trimestre refletiu cortes de 
energia, gargalos na cadeia produtiva e arrefecimento do setor imobiliário. Sempre na 
comparação interanual, o PIB chinês desacelerou de uma alta de 7,9% no segundo 
trimestre para outra de 4,9% no terceiro trimestre, abaixo da mediana das projeções do 
mercado, que apontava crescimento de 5,0%. Os investimentos em ativos fixos passaram 
de uma alta de 8,9% em agosto para outra de 7,3% em setembro, frustrando as 
expectativas (+7,8%). Em adição, a produção industrial desacelerou de um crescimento de 
5,3% para outro de 3,1%, ao mesmo tempo, que as vendas do varejo aceleraram de 2,5% 
para 4,4%. Sobre o consumo, chama a atenção a melhora após o controle da pandemia, o 
que compensa os segmentos em desaceleração. Em suma, esses resultados impõem viés 
de baixa para o crescimento chinês deste e do próximo ano, visto que a política 
econômica não deve ser significativamente alterada no curto prazo e os vetores de baixa 
seguirão presentes: lançamentos e vendas de imóveis continuarão enfraquecendo e 
cortes de energia mantêm produção industrial restrita. 

As perspectivas para a economia mundial estão, portanto, mais sombrias, com uma série 
de dados da Europa e da Ásia sugerindo que o crescimento foi mais fraco no terceiro 
trimestre, afetado pelos problemas com cadeias de suprimentos globais, forte aceleração 
da inflação e impacto da variante delta da covid-19, altamente contagiosa.  

Da Suécia ao Reino Unido e da Alemanha ao Japão, portos congestionados e gargalos no 
fluxo mundial de matérias-primas e componentes abalaram os fabricantes, interrompendo 
a produção das fábricas e levando as empresas a alertarem seus clientes que terão de 
esperar por produtos de que precisavam com urgência. 

A economia da China também deve desacelerar no terceiro trimestre, quando foi atingido 
por surtos esporádicos de covid-19 e falta generalizada de energia, assim como pelo 
esfriamento do mercado imobiliário. A expectativa é que a economia da China cresça 5,1% 
no terceiro trimestre, em relação a um ano atrás, segundo uma pesquisa do “Wall Street 
Journal”. O país registrou um crescimento de 7,9% no segundo trimestre. 

Já o fluxo global de investimento direto estrangeiro (IED) cresceu muito mais do que o 
esperado e alcançou US$ 852 bilhões no primeiro semestre, segundo a Agência das 
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad).  

Conforme a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), o fluxo teve uma 
“recuperação do crescimento” de US$ 373 bilhões ou 70% das perdas provocadas pela 
pandemia de covid-19 em 2020. O ritmo de expansão tem a ver sobretudo com programas 
de estímulo de investimentos em infraestrutura. Já os investimentos na indústria 
continuam frágeis. Mas vários fatores de risco, incluindo gargalos nas cadeias de valor e 
no mercado de trabalho, preços de energia e pressões inflacionárias, poderão afetar o 
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resultado até o fim do ano, segundo a Unctad.  

Na abertura do Fórum Mundial de Investimentos, a Unctad destacou que 75% dessa 
“recuperação do crescimento”, de US$ 373 bilhões, ocorreram nos países desenvolvidos. 
Por sua vez, os fluxos para as nações em desenvolvimento totalizaram US$ 427 bilhões no 
primeiro semestre, com aceleração de capital para a Ásia (+25%), quase voltando aos 
níveis pré-pandemia. Na América do Sul, onde se destaca o Brasil, o volume de IED entre 
janeiro e junho foi de US$ 76 bilhões, comparado a US$ 62 bilhões no mesmo período do 
ano passado, pelas estimativas da Unctad.  

Dados recentes do Banco Central mostram que o fluxo de investimento direto estrangeiro 
tem sido mais forte na economia brasileira. No ano passado, o volume tinha ficado em 
US$ 34,1 bilhões (queda de 50,6% ante 2019). Agora, entre janeiro e agosto, o volume já 
era de US$ 36,2 bilhões. Brasília estima um fluxo total de US$ 55 bilhões no país em 2021, 
inferior aos US$ 60 bilhões inicialmente projetados. 

 
1.2 Cenário Nacional 
 
Indicadores correntes apresentam sinais mistos para a atividade econômica no terceiro 
trimestre. Divulgado dia 15/10, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) 
recuou 0,15% na passagem de julho para agosto, conforme o esperado. Na comparação 
interanual, o resultado equivale a uma alta de 4,7%. O Banco Central não divulga as 
aberturas do indicador, mas o comércio varejista e a indústria contribuíram 
negativamente para o resultado, refletindo a migração do consumo de bens para serviços 
e a falta de insumos em alguns segmentos industriais. Dessa forma, a atividade no terceiro 
trimestre está em ritmo ligeiramente mais fraco do que o esperado, mas ainda em 
expansão comparado ao trimestre anterior, sustentando crescimento de 5,2% para o PIB 
deste ano. 

Os investimentos poderiam fazer a diferença no momento atual, mas há desafios 
importantes. O alto Nível de utilização da capacidade instalada (Nuci), na teoria, deve 
levar as empresas a desengavetar projetos de expansão. Mas, de novo, os juros mais altos 
e a desaceleração no consumo doméstico podem servir como um freio, embora a 
demanda externa siga favorável, com a alta de preços de commodities. As incertezas 
fiscais seguram o espírito animal do empresariado.  

Em suma, vários motores importantes da recuperação cíclica da economia estão perdendo 
força. Depois de um crescimento que, por algum tempo, acreditou-se que poderia passar 
de 5% neste ano, caminhamos para uma taxa de expansão menor do que 2% no ano que 
vem. Nesse ritmo, a economia volta a convergir para a sua velha tendência de expansão 
de longo prazo, sempre constrangida pelo limitado PIB potencial. Depois de aprovar 
algumas reformas importantes, como a trabalhista e a previdenciária, o Brasil precisa 
recuperar o foco em uma agenda ambiciosa e consistente o suficiente para ampliar os 
investimentos e a produtividade.  

A atividade econômica registrou em agosto um recuo de 1% em relação ao mês anterior e 
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alta de 0,7% no trimestre móvel encerrado no oitavo mês do ano, se comparado ao 
período concluído em maio. Foi o que apontou a análise da série dessazonalizada do 
Monitor do PIB-FGV, divulgada dia 19/10 pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Já na comparação interanual, a economia avançou 
4,4% em agosto e 6,7% no trimestre móvel terminado no mesmo mês. Em termos 
monetários, a estimativa é de que no acumulado do ano até agosto de 2021, em valores 
correntes, o PIB, a soma dos bens e dos serviços produzidos no país, ficou em R$ 5,680 
trilhões.  

A arrecadação aumentou em 25 unidades da Federação até agosto, apontou o Tesouro 
Nacional. Apenas no Amapá e no Piauí o resultado foi negativo. Nesses casos, mostra o 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária, as receitas caíram 11% e 3%, 
respectivamente. Em 25 unidades da Federação foram registradas alta na arrecadação nos 
primeiros oito meses deste ano em relação a igual período de 2020, segundo dados do 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) com foco nos Estados e Distrito 
Federal, divulgado dia 19/10 pelo Tesouro Nacional. Apenas no Amapá e no Piauí o 
resultado foi negativo. Nesses casos, mostra o documento, as receitas caíram 11% e 3%, 
respectivamente.  
 
A maior alta na arrecadação foi registrada no Rio de Janeiro, onde o avanço foi de 45%. Na 
sequência, aparecem Alagoas, com 36% de aumento, e Rio Grande do Norte, Minas Gerais 
e Bahia, todos com alta de 22% nas receitas. Os dados foram extraídos do sistema Sistema 
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), do Tesouro 
Nacional, em 1º de outubro.  
 
A menos de um mês do primeiro prazo estabelecido pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) para a venda de suas refinarias, a Petrobras está com 
negociações suspensas para três das oito unidades incluídas em seu plano de 
desinvestimentos. Para analistas e executivos do setor, o temor de intervenção gerado 
pelas recorrentes declarações do governo e seus aliados em meio à escalada dos 
preços está dificultando as conversas e pode adiar o processo de abertura do segmento de 
refino para depois da eleição de 2022. 

A Petrobras diz que abrirá novos processos competitivos para buscar interessados pelas 
refinarias que tiveram as negociações suspensas, mas dificilmente os prazos atuais, que 
foram definidos em aditivo ao acordo com o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e assinado em julho, serão cumpridos. 

O Ministério da Infraestrutura recebeu dois novos requerimentos de mineradoras para a 
construção e operação de rodovias. Segundo a pasta, a Morro do Pilar Minerais propôs 
uma ferrovia com 100 quilômetros de extensão e R$ 1 bilhão de investimento, para 
transportar carga de minério de ferro (granéis sólidos) ligando Colatina e Linhares (ES). E a 
Brazil Iron Mineração planeja 120 quilômetros na Bahia, entre um terminal ferroviário em 

Abaíra, e Brumado. 

Com os novos pedidos protocolados no ministério, as solicitações para a criação de linhas 
no país pelo novo modelo de autorização ferroviária lançado em setembro chegam a 21, 

https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/02/6058-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post411525
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/02/6058-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post411525
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/petrobras-sobe-precos-da-gasolina-e-do-gas-de-cozinha-em-72.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/petrobras-sobe-precos-da-gasolina-e-do-gas-de-cozinha-em-72.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/09/ministerio-da-infraestrutura-anuncia-novo-pedido-para-construcao-de-ferrovia-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/09/ministerio-da-infraestrutura-anuncia-novo-pedido-para-construcao-de-ferrovia-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/09/ministerio-da-infraestrutura-eleva-previsao-de-investimento-em-programa-de-ferrovia-para-r-805-bi.shtml
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ou quase R$ 84 bilhões de investimentos e 5,6 mil quilômetros de novos trilhos. 

O investimento líquido do governo geral (que engloba União, Estados e municípios) ficou 
negativo em R$ 12,2 bilhões no segundo trimestre deste ano, ante um saldo negativo de 
R$ 6,8 bilhões no mesmo período de 2020. Isso significa que os investimentos públicos 
não estão sendo suficientes para compensar a depreciação daqueles já realizados no 
passado.  

De acordo com os dados do Boletim Trimestral de Estatísticas Fiscais do Governo Geral, do 
Tesouro Nacional, o aprofundamento desse resultado negativo se dá, principalmente, pelo 
aumento do consumo de capital fixo, ou seja, pela deterioração da infraestrutura, que 
vem subindo trimestre a trimestre.  

O coordenador do Observatório Fiscal do FGV/Ibre e ex-secretário de Política Econômica, 
Manoel Pires explica que o resultado de um investimento líquido negativo é a 
deterioração da infraestrutura do país. “O buraco da rua vai ficar lá, a qualidade das 
instalações dos hospitais públicos e das escolas vai piorando”, exemplificou.  

A pandemia deixou marcas na economia brasileira que devem se estender pelos próximos 
anos e levar a desdobramentos que pesarão sobre o produto potencial do país. Mais do 
que aprofundar a crise pela qual o Brasil passava antes da covid-19, a pandemia pode ter 
prejudicado em caráter mais duradouro a alocação de recursos, a produtividade e a 
capacidade de crescimento, dizem economistas.  

Diferentemente do que se temia no início da crise sanitária, as cicatrizes não se dão tanto 
no sentido de perda de capital, com fechamento de empresas, mas no que diz respeito à 
recuperação do emprego e às perdas de aprendizado com escolas interditadas.  

“Não houve fechamento de muitos negócios, como se temia, o que levaria à destruição do 
estoque de capital e a uma retomada mais lenta no pós-pandemia. Isso foi evitado, as 
empresas mostraram capacidade de resiliência tremenda e medidas de liquidez ajudaram 
a atravessar isso sem muitos danos estruturais”, diz Alberto Ramos, economista do 
Goldman Sachs. “Mas vamos sair da pandemia extremamente endividados, tanto o 
governo quanto as famílias, o que levará a um crescimento com debilidade pela frente.”  

A pandemia provocou um salto na participação das vendas online no faturamento das 
empresas do comércio varejista brasileiro. Antes da crise sanitária que obrigou o 
fechamento das lojas físicas, o e-commerce representava, em média, 9,2% da receita. 
Mas, em julho do ano passado, com apenas quatro meses de pandemia, essa marca mais 
do que dobrou e foi para 19,8%. E, em junho deste ano, já estava em 21,2%. 

“O resultado confirma com números a hipótese de que as empresas aceleraram o 
processo de digitalização ao longo da pandemia, principalmente para minimizar os 
impactos negativos da queda de circulação de pessoas nas lojas físicas”, observa o 
economista Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio, feita pela 
Fundação Getúlio Vargas. As vendas online, de acordo com os critérios adotados pelo 
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estudo, incluem os negócios fechados no site, no aplicativo da loja e por WhatsApp. 

O governo propôs furar o “teto de gastos” e criou um forte tumulto no mercado, ao 
promover mudanças de última hora no valor e na fonte de receitas do Auxílio Brasil, 
programa social que o presidente pretende lançar para substituir o Bolsa Família e dar 
uma marca social à sua gestão.  

O mercado reagiu mal à ideia. O dólar avançou em 19/10 em 1,36%, atingindo R$ 5,944, 
maior valor desde 15 de abril. O Índice Bovespa fechou em queda de 3,28%. A ideia do 
governo é pagar os R$ 400 até o fim de 2022. Entretanto, desse total, apenas metade 
corresponde a um desembolso permanente. A outra parte será temporária, sendo que R$ 
100 dentro do teto de gastos e outros R$ 100 via crédito suplementar.  

Inicialmente, o governo ofereceria um reajuste permanente a R$ 300, viabilizados com os 
recursos advindos da reforma do Imposto de Renda (IR), aprovada pela Câmara e em 
tramitação no Senado.  Ao longo das discussões, a equipe econômica demonstrou 
irritação com os rumos do debate, forçado pela recusa do Senado em acelerar a votação 
da reforma do IR. Fontes palacianas citaram ameaças de demissão de membros da equipe 
de Paulo Guedes como um fator que travou o anúncio previsto para 19/10. 

Essa operação demanda mudança na Constituição, para liberar o limite de despesas, e o 
instrumento tende a ser a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. A 
proposta iria à votação em 19/10 em comissão especial, mas foi adiada.  

1. 1.3  Cenário Baiano 

A Bahia lidera o ranking dos cinco principais estados na geração acumulada de energia 
solar e eólica, entre janeiro e agosto de 2021. Juntas, as fontes renováveis deverão 
investir cerca de R$ 37 bilhões em municípios baianos nos próximos anos, além dos R$ 
25,7 bilhões já injetados no Estado para criação de parques eólicos e solares. Os dados são 
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e constam no Informe Executivo de 
Energia eólica e solar de outubro, divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), na segunda-feira (18). Comparado a agosto de 2020, houve um 
aumento de 14% na geração de energia eólica. 

Em decisão publicada na última semana, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
da Bahia (Inema), suspendeu em 50% o uso do volume outorgado de água do rio 
Paraguaçu. Isso significa que as pessoas que têm autorização oficial para utilizar os 
recursos hídricos do rio terão que diminuir pela metade o volume captado e usado nas 
plantações. 
 
O rio Paraguaçu passa por uma fase crítica, pois não chove forte na cabeceira há muito 
tempo e em alguns trechos o nível da água está muito baixo. O rio percorre mais de 600 
quilômetros desde a nascente, em Barra da Estiva, até desaguar na Baía de Todos-os-
Santos. No caminho, passa por mais de 20 municípios. A água abastece comunidades 
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ribeirinhas e é utilizada por milhares de agricultores para irrigar plantações onde são 
cultivados alimentos básicos. Ainda não é possível avaliar o impacto dessa decisão na 
agricultura. 
 
O governo da Bahia se posicionou contra a aprovação do projeto que estabelece um valor 
fixo para a cobrança do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) sobre 
combustíveis. “A proposta é inconstitucional por ferir o pacto federativo, do qual deriva a 
autonomia dos estados no que diz respeito a um imposto de sua competência. O 
congelamento do ICMS, além disso, não é a solução para a disparada dos preços dos 
combustíveis porque vai incidir sobre uma parcela de sua composição sem tocar no fator 
mais relevante que é a Política de Paridade Internacional adotada pela Petrobras para 
precificar seus produtos”, explicou a Secretaria da Fazenda. 

Ainda de acordo com o governo, “caso a medida entre em vigor, os estados serão 
penalizados com a perda de arrecadação, o que trará impactos na prestação de serviços à 
população, sem garantias de redução do preço do combustível ao consumidor”. Para o 
governo, municípios serão os mais penalizados. “Com base no modelo proposto, a perda 
de arrecadação prevista para a Bahia é de R$ 1,488 bilhão por ano. Levando-se em conta 
que 25% do ICMS arrecadado pelos estados são repassados aos municípios, haverá, 
portanto, perda anual da ordem de R$ 372 milhões para as 417 prefeituras baianas”. 

Em nível nacional, de acordo com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, 
Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), a perda de 
arrecadação do ICMS pelos estados será de R$ 24 bilhões, com impacto de R$ 6 bilhões 
para os municípios. 

De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume de serviços na Bahia avançou em agosto na 
comparação com julho de 2021, em 1,7% com ajuste sazonal, recuperando parte da perda 
acumulada entre junho (-0,3%) e julho (-0,7%). É importante destacar, que o mês de 
agosto do ano corrente foi marcado pela retomada das atividades econômicas, que foram 
contidas nos meses anteriores, contribuindo para a aceleração do setor em relação a 
julho. 
 
Em relação a agosto de 2020, o crescimento foi de 26,8%. Quatro das cinco atividades 
puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para os Serviços prestados às 
famílias (189,8%), que contabilizou a quinta variação positiva consecutiva mais expressiva 
e maior alta da série iniciada em 2012, para os meses de agosto. Essa atividade também 
apresentou resultado superior aquele observado no mesmo mês do ano anterior (-67,4%). 
 
Ainda em relação aos resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, e 
analisados pela SEI, as atividades do setor de serviços ligadas ao turismo cresceram 1,4% 
em agosto frente ao mês anterior (com ajuste sazonal). Foi a quarta alta consecutiva para 
o indicador. No confronto com o mesmo mês do ano anterior, o segmento teve o maior 
aumento do país no índice (151,2%) – em agosto de 2020 o país vivia o começo da 
retomada de atividades após a primeira onda de covid-19, que foi mais lenta no turismo. 
Em agosto de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 4,6% frente ao mês 

https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2196907-camara-aprova-valor-fixo-para-cobranca-do-icms-para-combustiveis
https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2196907-camara-aprova-valor-fixo-para-cobranca-do-icms-para-combustiveis
https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2196907-camara-aprova-valor-fixo-para-cobranca-do-icms-para-combustiveis
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anterior, quarta taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um ganho de 49,1%. 
Contudo, o segmento de turismo ainda está 20,8% abaixo do patamar de fevereiro de 
2020. 

De janeiro a agosto de 2021, os serviços ligados ao turismo na Bahia também 
apresentaram o maior crescimento do país (42,9%). A média nacional ficou em 17,7%. 
Além disso, no acumulado nos 12 meses encerrados em agosto, os serviços turísticos 
baianos voltaram a apresentar crescimento (9,7%). 

O governador Rui Costa embarcou dia 15/10, em uma viagem internacional pela Ásia e 
Europa com o objetivo de buscar  investimentos para a Bahia. De acordo com a assessoria 
do governo do estado, estão planejadas diversas reuniões com empresários e autoridades 
locais em cidades distribuídas em quatro países de dois continentes. Além de apresentar 
oportunidades de investimento, o governador vai reforçar laços com multinacionais que já 
investem na Bahia. A primeira parada será em Berlim, capital da Alemanha. Além da 
capital alemã, a missão internacional baiana passará por cidades no Cazaquistão, 
República Tcheca e Emirados Árabes Unidos.  

Na quarta-feira, 20, o governador esteve no Cazaquistão, onde discutiu o aumento de 
investimentos do Cazaquistão nos setores de mineração e transporte da Bahia, onde o 
país asiático já tem negócios. “Foi um dia extenso, de muitas agendas, tratando de 
parcerias em áreas que vão além da mineração, como o agronegócio, petróleo e gás. É 
aumentando o relacionamento que vamos aumentar a geração de emprego e renda para 
nossa gente”, declarou Rui. 

Entre os investimentos cazaques na Bahia, estão uma mina de minério de ferro em 
Caetité, a construção da Ferrovia Oeste Leste (Fiol) e o Porto Sul, em Ilhéus. Além disso, o 
país pode ser explorado por empresas exportadoras baianas, por sua posição estratégica 
na Ásia Central, localizado entre a China e a Rússia. 

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), lançou 
na dia 19/10, em Juazeiro (BA), a licitação para elaboração de estudos ambientais e 
projeto básico para a construção do Canal do Sertão Baiano. A obra vai beneficiar 1,2 
milhão de pessoas em 44 cidades do interior da Bahia. 

A ação integra a programação da Jornada das Águas – evento que partiu da nascente 
histórica do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais, e vai percorrer os nove estados 
do Nordeste com anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e 
recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento, irrigação, apoio ao setor 
produtivo e aos municípios, além de mudanças normativas que vão tentar transformar a 
maneira como o brasileiro se relaciona com a água. 
 
A morte de dois trabalhadores em um garimpo clandestino, na localidade de Socotó, em 
Campo Formoso, na região norte da Bahia, acendeu o alerta para a prática da mineração 
ilegal no estado. A fatalidade retrata a precarização e avanço da atividade em todo o país. 
Dados reunidos pelo Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil 
(MapBiomas), mostram que a área da atividade garimpeira na Bahia registrou um 
aumento de 42% de 2010 a 2020, com destaque para os municípios de Ourolândia, 
Belmonte e Uauá, que representaram as maiores altas. No Brasil, a área de garimpo foi 
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superior à mineração industrial em 2020: 107.800 hectares contra 98.300, 
respectivamente. 
  
A prática, que é legalizada no Brasil, acontece em diversos casos de forma irregular, 
prejudicando a população, o meio ambiente e o desenvolvimento do estado. Os maiores 
prejudicados, entretanto, são os próprios trabalhadores, que se arriscam diariamente em 
condições precárias e insalubres. 
 
Na Bahia, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), existem 
41 Permissões de Lavra Garimpeira (PLG) ativas distribuídas em 19 municípios. A maior 
concentração delas está em Castro Alves (10) para quartzo e feldspato, seguida por Novo 
Horizonte (07) quartzo rutilado e barita. A atividade garimpeira também interfere no 
processo de pesquisa mineral regular. 
 
Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Antonio Carlos Tramm, é 
preciso dar uma maior atenção a essa prática, que é altamente prejudicial não só a 
pesquisa, mas a sociedade como um todo. “Com o tamanho do desemprego que temos, o 
garimpo se tornou uma alternativa para a sobrevivência. Mas o que vemos em muitos 
lugares são pessoas que trabalham em condições semelhantes à de escravos. É preciso o 
governo ampliar as políticas públicas e o Ministério Público do Trabalho fiscalizar as 
condições de trabalho nos garimpos”, declarou Tramm. 
 
Além da questão social, o garimpo causa grandes prejuízos ao meio ambiente. Diferente 
da mineração industrial, onde há mão de obra especializada, alto nível de mecanização, e 
contrapartidas ambientais determinadas pelos órgãos competentes, o garimpo é 
caracterizado pelo baixo nível de mecanização, quase sempre associado a mão de obra 
não especializada, gerando pouca ou nenhuma contrapartida socioambiental. 

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

2. Agropecuária 
 

 O plantio de soja no Brasil alcançou 23,7% das áreas planejadas para a safra 
2021/22 até 16 de outubro, informou a Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), indicando um forte avanço em relação aos 7,7% vistos um ano antes. Na 
semana anterior, a semeadura da oleaginosa havia atingido 12,4%, de acordo com 
a estatal, que considerou dados de doze Estados que correspondem a 97% da área 
cultivada do país. (Reuters, 18/10/2021). 
 

 A semeadura do milho verão, por sua vez, atingiu 32,1% na semana passada, com 
atraso ante os 33,4% registrados no mesmo período do ano passado. Na semana, 
houve um avanço de 3,1 pontos percentuais. (Reuters, 18/10/2021). 
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 Em boletim à parte, com base em informações do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), a Conab informou que na região agrícola do Matopiba, 
prevê precipitações volumosas no Tocantins, Maranhão e Bahia, capazes de 
contribuir para a recuperação da umidade no solo, necessária à semeadura desta 
safra de soja. Já no Piauí, as chuvas serão menores. (Reuters, 18/10/2021). 
 

 As exportações do agronegócio foram de US$ 10,10 bilhões em setembro, 
atingindo o recorde da série histórica no mês. O valor foi 21% superior ao 
exportado em setembro de 2020. O complexo soja e as carnes foram destaques 
nas exportações do mês, registrando aumento de US$ 1,91 bilhão no valor 
exportado. (Ministério da Agricultura, 15/10/2021). 
 

 Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a alta deve-se à forte elevação das 
cotações internacionais dos produtos do agronegócio exportados pelo Brasil 
(+27,6). A quantidade de produtos exportados teve redução de 5,1%, comparado a 
setembro de 2020. (Ministério da Agricultura, 15/10/2021). 
  

 O principal setor exportador do agronegócio brasileiro foi o complexo soja, 
responsável por quase um terço do valor exportado no mês. As exportações do 
setor tiveram aumento de 50%, subiram de US$ 2,13 bilhões em setembro de 
2020, para US$ 3,19 bilhões em setembro de 2021. A forte demanda chinesa pela 
soja brasileira foi responsável pelo recorde de embarque do mês de setembro. 
(Ministério da Agricultura, 15/10/2021). 
 

 Com a alta do dólar e com Chicago volátil, mas subindo na maior parte da sessão, 
os preços da soja subiram nas principais praças do país na segunda, dia 18. Houve 
uma melhora moderada no ritmo dos negócios no disponível, envolvendo cerca de 
50 mil toneladas. (Valor Econômico, 18/10/2021). 
 

 A Audiência Pública realizada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da 
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em apoio à Defesa Agropecuária na Bahia 
reuniu entidades públicas e privadas relacionadas à agricultura e pecuária para 
debater sobre o Plano Estratégico para o Combate à Febre Aftosa até 2026 e as 
Ações de Prevenção Contra a Monilíase do Cacaueiro, segmentos de importância 
econômica e fundamentais para o agronegócio e a agricultura familiar no estado. 
(Ascom Seagri-BA, 20/10/2021). 
 

 O primeiro tema apresentado na Audiência Pública foi o “Plano Estratégico para 
Combate à Febre Aftosa até 2026 na Bahia”. Há 24 anos o estado está livre da 
doença e, ainda assim, segue imunizando seu rebanho de mais de 11 milhões de 
bovinos e bubalinos duas vezes ao ano. A Bahia faz parte do Bloco IV, conjunto de 
11 estados que estão pleiteando a suspensão da vacinação junto ao Ministério da 
Agricultura (Mapa), uma vez que os índices vacinais vêm sendo mantidos acima 
dos 90% em todo o estado. (Ascom Seagri-BA, 20/10/2021). 
 

 No âmbito da fitossanidade, desde 2007 o estado atua no Programa de Controle da 
Monilíase, que contempla ações de educação fitossanitária, capacitação técnica, 
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identificação de pontos de ingresso e rotas de risco, além de levantamentos de 
detecção da praga e Cursos de Emergência. (Ascom Seagri-BA, 20/10/2021). 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) variou -0,2 ponto em outubro de 2021, de 58 pontos para 57,8 
pontos. O resultado demonstra estabilidade com relação ao nível de confiança de 
setembro. É o 15º mês consecutivo de confiança. O otimismo, no entanto, está 
mais moderado que o observado entre junho e agosto de 2021, quando o Icei 
superou 60 pontos. O Índice de Condições Atuais variou -0,7 ponto e ficou em 51,5 
pontos, enquanto o Índice de Expectativas não variou, permanecendo em 60,9 
pontos. Ambos os índices se situam acima dos 50 pontos, indicando que a 
avaliação das condições atuais é positiva na comparação com os últimos seis 
meses e que as expectativas para os próximos seis meses são otimistas. (CNI, 
14/10/2021). 

 
 Pesquisa inédita da CNI, realizada pelo Instituto FSB Pesquisa mostra que oito em 

cada dez indústrias grandes e médias brasileiras inovaram em 2020 e 2021 e viram 
crescer sua produtividade, sua competitividade e seus resultados financeiros. Do 
total de empresas industriais de médio e grande porte, 88% promoveram alguma 
inovação durante a pandemia de covid-19, como forma de buscar soluções para a 
crise imposta pelo contexto sanitário. Dentre o total de empresas ouvidas, 80% 
registraram ganhos de produtividade, competitividade e lucratividade decorrentes 
de inovações. Os dados mostram que somente 13% dos executivos entrevistados 
disseram que suas empresas não inovaram durante a pandemia. (CNI, 
19/10/2021). 
 

 No setor de energia, a companhia portuguesa Galp anunciou a aquisição de dois 
projetos de geração de energia solar no Brasil, como parte de seu plano de 
expansão em renováveis. Os dois ativos, ainda em fase de desenvolvimento nos 
Estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, terão capacidade de 594 megawatts-
pico (MWp). A operação comercial dos projetos está prevista para antes de 2025. 
O projeto baiano terá capacidade de 282 MWp. (Valor Econômico, 19/10/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O GPA, grupo do Pão de Açúcar, desistiu de operar com modelo de hipermercados 
no Brasil e, do total de 103 pontos do Extra, 71 devem ser transformados em lojas 
da rede de atacarejo Assaí e 28 em supermercados Pão de Açúcar e Mercado Extra. 
Quatro lojas restantes devem ser vendidas no mercado. Até o fim do ano, o Extra 
continua a operar normalmente e as migrações devem começar a ocorrer no início 
de 2022. Essa operação somou R$ 5,2 bilhões, segundo memorando de 
entendimento, dos quais R$ 4 bilhões deverão ser pagos pelo Assaí ao GPA, de 
forma parcelada, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024. (Valor econômico 
14/10/2021). 
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 A Pesquisa sobre intenção de compra no país do Instituto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Consumo (Ibevar) mostra que o varejo deverá registrar alta de 0,68% 
no quarto trimestre deste ano, em comparação com igual período de 2020. Em 
relação ao trimestre anterior, o aumento deverá ser de 0,52%. De acordo com o 
levantamento, o crescimento do último semestre deverá ser sustentado pelas 
categorias de veículos, combustíveis, produtos farmacológicos, artigos de uso 
pessoal e vestuário. (Agência Brasil, 18/10/2021). 
 

 Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que a alta 
dos preços foi mais acentuada para as famílias de renda muito baixa (1,30%), 
comparativamente à apurada no grupo de renda mais elevada (1,09%). Em 
setembro, o grupo de habitação foi o que mais contribuiu para a alta inflacionária 
das famílias mais carentes. Para energia elétrica, o reajuste das tarifas foi de 6,5%, 
gás de botijão 3,9%, e limpeza 1,1%. O segundo segmento de maior influencia para 
a inflação foi o de alimentos em domicílio, puxados principalmente por frutas 
(5,4%), aves e ovos (4,0%), e leite e derivados (1,6%). (Fenabrave, 18/10/2021). 

 

5. Serviços & Turismo 
 
 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 

o volume de serviços no Brasil avançou 0,5% em agosto na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), acumulando ganho de 6,5% 
nos últimos cinco meses. O avanço de 0,5% do volume de serviços, observado na 
passagem de julho para agosto de 2021, foi acompanhado por quatro das cinco 
atividades investigadas, com destaque para serviços prestados às famílias (4,1%), 
outros serviços (1,5%), informação e comunicação (1,2%) e transportes (1,1%). 
Nessa análise, a Bahia seguiu o mesmo comportamento do Brasil e avançou 1,7%, 
recuperando parte da perda acumulada entre junho (-0,3%) e julho (-0,7%). É 
importante destacar que o mês de agosto do ano corrente foi marcado pela 
retomada das atividades econômicas, que foram contidas nos meses anteriores, 
contribuindo para a aceleração do setor em relação a julho.  

 
 O volume de serviços na Bahia avançou 26,8%, em relação ao mesmo mês do ano 

anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, 
com destaque para Serviços prestados às famílias (189,8%), que contabilizou a 
quinta variação positiva consecutiva mais expressiva e maior alta da série iniciada 
em 2012, para os meses de agosto. Essa atividade também apresentou resultado 
superior àquele observado no mesmo mês do ano anterior (-67,4%), seguida pela 
atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (31,3%), que 
também registrou variação positiva significativa, com a quinta maior alta da série 
iniciada em 2012 e a sexta variação positiva consecutiva para esse ano. A atividade 
de Serviços profissionais, administrativos e complementares (10,5%) apontou a 
sexta taxa positiva consecutiva neste ano. Serviços de informação e comunicação 
(4,5%) apresentou a quinta taxa positiva. Apenas, a atividade de Outros serviços (-
1,3%) influenciou negativamente no resultado. (IBGE). 
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 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume das atividades turísticas no Brasil cresceu 4,6%, em agosto de 2021, 
frente ao mês anterior. Essa é a quarta taxa positiva consecutiva, período em que 
acumulou um ganho de 49,1%. Contudo, o segmento de turismo ainda está 20,8% 
abaixo do patamar de fevereiro de 2020. Regionalmente, oito das 12 unidades da 
Federação acompanharam este movimento de expansão, com destaque, em 
termos de variações mais expressivas, para Goiás (8,8%), seguidas por Paraná 
(5,4%) e Ceará (5,1%). Nessa comparação, a Bahia (1,4%) apontou a variação 
positiva menos expressiva. A expansão observada na Bahia foi marcada, 
principalmente, pela manutenção do funcionamento de hotéis, pousadas e demais 
estabelecimentos de alojamento, templos religiosos e igrejas, clubes sociais, 
recreativos e esportivos, contribuindo para atração e movimentação de turistas no 
estado. Em relação à receita nominal, 11 das 12 unidades marcaram ritmo de 
crescimento, com destaque, em termos de variações mais expressivas, para Paraná 
(9,6%), Goiás (9,3%) e Ceará (8,0%). Nessa comparação, a Bahia (2,2%) também 
apontou a variação positiva menos expressiva. 

 
 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 

anterior, o Brasil expandiu 53,8%, essa é a quinta variação positiva consecutiva, 
quando interrompeu treze taxas negativas seguidas. O índice foi impulsionado, 
principalmente, pelo aumento na receita das empresas de transporte aéreo; 
hotéis; restaurantes; rodoviário coletivo de passageiros; serviços de bufê; agências 
de viagens; e locação de automóveis. Regionalmente, todas as 12 unidades da 
Federação acompanharam este movimento de expansão, com destaque para Bahia 
(151,2%), seguida por Pernambuco (118,8%) e Rio Grande do Sul (95,4%), em 
termos de variações mais expressivas. É importante ressaltar que, em termos de 
variação, a Bahia contabilizou a taxa mais expressiva e maior alta da série histórica 
iniciada em 2012, para os meses de agosto. Esse resultado se deve, em parte, à 
queda de 62,7% registrada em agosto do ano passado e à retomada da maioria das 
atividades econômicas relacionadas ao setor. Em relação à receita nominal, todas 
as unidades marcaram ritmo de crescimento, com destaque para Bahia (156,6%), 
Pernambuco (124,1%) e Rio Grande do Sul (100,4%). Nessa comparação, a Bahia 
também apontou a variação positiva mais expressiva. (IBGE). 

 
 O UXUA Casa Hotel & Spa, que fica em Trancoso (BA), garantiu o primeiro lugar na 

lista dos 50 melhores resorts do mundo desbancando, por exemplo, acomodações 
localizadas nos Estados Unidos, Turquia, Havaí e Maldivas. Essa é a 34ª edição do 
Reader´s Choice Awards da Condé Nast Traveller – uma das publicações mais 
antigas e prestigiadas de turismo. E, pelo terceiro ano consecutivo, o UXUA 
também obteve o primeiro lugar na lista dos Melhores Resorts da América do Sul. 
O prêmio é fruto de uma pesquisa com mais de 800 mil leitores que avaliam seus 
resorts favoritos em todo o mundo. Entre os destaques citados sobre o resort 
brasileiro pela publicação está o fato de ser cercado por jardins tropicais salpicados 
de beija-flores. O segundo lugar no ranking de melhores resorts do mundo ficou 
com o Morukuru Family Beach Lodge, na África do Sul. E o terceiro lugar foi 
ocupado pelo L´Horizon Resort & Spa, em Palm Spings, na Califórnia. (MTur). 
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6. Comércio Exterior 
 

 As exportações baianas de soja deverão ultrapassar os 5,2 milhões de toneladas, 
recorde alcançado em 2018, com base nas programações dos portos e das 
previsões de safra do setor.  Só os embarques realizados entre janeiro e setembro 
deste ano, já atingiram 4,15 milhões de toneladas, ante 3,60 milhões em igual 
período de 2020, com crescimento de 15,2%.  
 

 Os problemas nas cadeias de suprimentos globais poderão se estender por “vários 
meses”, uma vez que empresas de transporte marítimo enfrentam dificuldades 
para contornar “um descompasso entre oferta e demanda” e fazer frente à 
persistente escassez de contêineres, disse a diretora da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Trilhões de dólares de incentivos relacionados à pandemia 
alimentaram a escalada da demanda de consumo, disse Ngozi Okonjo-Iweala, 
levando as empresas a acumular estoques agressivamente. “Quando falo com 
alguns empresários, há um certo pânico neste ano de que a cadeia de suprimento 
deles seja impactada”, disse a diretora-geral da OMC em entrevista no Africa 
Summit do “FT”. Empresas de transporte marítimo não tinham previsto a força da 
recuperação, acrescentou ela. “Elas reduzem a disponibilidade de contêineres, que 
foram deixados nos lugares errados, portanto agora há escassez de contêineres.” 
Com a aproximação da temporada de festas em muitas partes do mundo, essas 
dificuldades tendem a persistir. (Valor Econômico, 20/10/2021).  
 

 O Brasil conseguiu uma vitória de “ponta a ponta” contra a Índia na disputa do 
açúcar travada entre os dois países desde 2019 na Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Esse contencioso tem impacto no mercado internacional da 
commoditie e no posicionamento dos dois maiores produtores globais nesse 
mercado. A decisão final dos panelistas já foi enviada aos beligerantes e deverá ser 
anunciada pela entidade global até o fim deste mês. O confronto envolve subsídios 
de Nova Déli às exportações e também apoio doméstico, na forma de preços 
mínimos, oferecidos aos produtores indianos. Quando o Brasil levou o caso à OMC, 
o Itamaraty calculou que as “injeções” indianas causavam queda das cotações 
internacionais e prejuízos de pelo menos US$ 1,3 bilhão por ano aos produtores 
brasileiros. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar. A Índia é o 
segundo maior país produtor e, turbinada por subsídios, tornou-se o terceiro maior 
exportador. Com o excesso de produção, o país consegue jogar grandes volumes 
de açúcar barato no mercado. (Valor Econômico, 14/10/2021). 

 
 
 As exportações da China subiram para um novo recorde em setembro em meio à 

forte demanda antes das festas de fim de ano e alta dos preços que compensaram 
o efeito da crise energética no país. As exportações cresceram 28,1% em dólar em 
setembro em termos anuais, atingindo o recorde de US$ 305,7 bilhões, segundo 
dados oficiais divulgados ontem. Por outro lado, as importações cresceram apenas 
17,6%, para US$ 240 bilhões, bem abaixo do aumento de 33% de agosto, 
sinalizando fraqueza na demanda interna. O superávit comercial chinês subiu a 
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US$ 66,8 bilhões, enquanto o politicamente sensível superávit comercial com os 
Estados Unidos subiu para US$ 42 bilhões em setembro, de quase US$ 38 bilhões 
em agosto. Analistas da Nomura apontaram a alta dos preços como uma razão 
para os números de exportações mais fortes da China. Os custos mais altos de 
produtos industriais podem ter contribuído com mais de cinco pontos percentuais 
para o crescimento das exportações. (Valor Econômico, 15/10/2021). 

 
 As autoridades brasileiras estão cada vez mais preocupadas com a proibição 

chinesa da carne bovina do Brasil, que já dura mais de um mês e ameaça dizimar 
exportações de aproximadamente US$ 4 bilhões por ano (R$ 21,8 bilhões). Brasília 
suspendeu voluntariamente os embarques da proteína para a China – seu 
maior mercado – no início de setembro, após a confirmação de dois casos 
de doença atípica da vaca louca em frigoríficos do país.  Muitos esperavam que 
Pequim retomasse rapidamente as importações depois que nenhum outro sinal da 
doença fosse detectado no Brasil. A suspensão, no entanto, se arrasta há quase 
seis semanas, alimentando uma crescente consternação entre as autoridades 
brasileiras e seus grandes frigoríficos. (Folha de S. Paulo, 18/10/2021). 
 

 Um crescimento mais modesto da China seria refletido em menos exportações 
brasileiras. Por exemplo, a demanda por carne pode cair, com impactos negativos 
para o produtor nacional que já enfrenta restrições sanitárias. Mudanças 
estruturais no mercado de carne suína também trazem riscos. O colapso da 
rentabilidade do setor, possíveis novos surtos de febre suína africana e o aumento 
do uso de rações de trigo são indicativos de queda da demanda chinesa por soja no 
final de 2021, após forte crescimento das importações na primeira metade do ano. 
Mais preocupante ainda é o movimento persistente da China em direção ao 
controle da poluição, através de medidas que incluem a redução da produção de 
aço. A tendência é clara desde março deste ano, sendo que entre o pico de maio e 
o resultado de agosto, houve queda de mais de 16% na produção em toneladas. 
Além disso, escassez e cortes de energia em setembro forçaram diversas 
siderúrgicas e fundições a reduzir a produção. Tudo isso deve reforçar o cenário de 
menor demanda e preços de minério de ferro, que já caiu 46% desde julho. Essas 
questões setoriais afetam fortemente os principais produtos exportados pelo Brasil 
para a China, e sugerem menos demanda para os próximos meses. (Folha de S. 
Paulo, 19/10/2021).  

Finanças Públicas 

 O Projeto de Lei (PLP 123/2021) define que estados que fizeram renegociação de 
dívidas com a União, tendo em vista o que diz as Leis Complementares 156/2016 e 
159/2017 poderão deduzir algumas despesas do Teto de Gastos, como as 
transferências fundo a fundo, Salário-Educação, Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide). 
 

 De acordo com o texto do relator Senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), 18 
estados solicitaram adesão à renegociação das dívidas com a União e com o Banco 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/09/reacao-da-china-a-caso-atipico-de-vaca-louca-preocupa-setor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/09/reacao-da-china-a-caso-atipico-de-vaca-louca-preocupa-setor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/boom-de-commodities-e-desindustrializacao-colocam-brasil-em-encruzilhada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/boom-de-commodities-e-desindustrializacao-colocam-brasil-em-encruzilhada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/boom-de-commodities-e-desindustrializacao-colocam-brasil-em-encruzilhada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/ministerio-da-agricultura-investiga-caso-suspeito-de-vaca-louca-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/bolsa-cai-com-china-fraca-e-dolar-sobe-mesmo-apos-injecao-de-us-12-bi-do-bc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/09/reacao-da-china-a-caso-atipico-de-vaca-louca-preocupa-setor.shtml
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), num montante de R$ 
459 bilhões. 
 

 Tendo em vista os recursos aplicados, a quantidade de estados afetados e a 
dificuldade que esses próprios entes e a União enfrentam agora na pandemia, 
alguns parlamentares consideram extremamente necessário e debate em maior 
profundidade, sobre os impactos do PLP 123/2021 nas contas públicas. 
 

 Dentre os estados que solicitaram renegociação estão: Acre, Alagoas, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe. 
 

 A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado vai debater a proposta em 
breve através de requerimento do Senador Zequinha Marinho (PSC-PA), já 
aprovado dia 19/10. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses 09/21 10/21 11/21 12/21 Tendência 

Indústria (ago.) -13,8 -14,8 -10,1 -12,7 -10,3 -9,1  
 

Comércio (ago.) -8,7 7,2 5,1 -7,4 -5,5 -4,3  
 

Serviços (ago.) 26,8 11,6 4,4 24,3 20,1 19,3  

 

Agricultura (set.)(2) 3,9    3,9 3,9 3,9 
 

Exportações (set.) 49,6 29,3 22,6  5,8 4,5 4,0 
 

Importações (set.) 3,1 49,6 31,2  18,1 19,3 20,0 
 

ICMS (set.)(3) 20,4 28,4 24,0  9,0 7,4 19,8 
 

FPE (set.)(3) 55,5 35,4 27,9  30,7 5,2 5,1 

 
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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