
 

1 

Semanal (16/09 a 22/09/2021)  
0427/06/2021) 

 
Semanal (16/09 a 22/09/2021) 

 
 

1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,7% no mês de agosto, informou o 
Departamento de Comércio. O resultado foi inesperado para a maioria dos analistas 
econômicos, que previam que as vendas no varejo cairiam 0,8%. A provável causa para 
esse aumento foram às compras de volta às aulas e pagamentos de crédito fiscal infantil 
do governo. A expansão do varejo em agosto pode reduzir às expectativas de uma 
desaceleração acentuada no crescimento econômico no terceiro trimestre. 
 
A inflação na zona do euro acelerou para máxima de 10 anos em agosto, segundo a 
Agência de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), uma vez que a recuperação global 
elevou ainda mais os preços da energia. A Eurostat informou que os preços ao consumidor 
nos 19 países do bloco avançaram 3% em agosto sobre o ano anterior, após aumento de 
2,2% no acumulado em 12 meses até julho, confirmando estimativa anterior divulgada em 
31 de agosto. Foi a taxa mais elevada desde novembro de 2011. 
 
Na comparação mensal, os preços no bloco avançaram 0,4%, também em consonância 
com a estimativa inicial da Eurostat. O aumento é um desafio para a visão benigna do 
Banco Central Europeu sobre a alta dos preços e a decisão de olhar além do que considera 
ser uma alta temporária acima de sua meta de 2%. 
 
O banco central elevou repetidamente sua projeção para a inflação neste ano, mas em 
seguida os dados a superavam. A alta de preços agora deve atingir o pico somente nos 
últimos meses do ano, com analistas calculando uma máxima entre 3,5% e 4%. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
O Ministério da Economia manteve em 5,3% a expectativa de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2021, a informação foi divulgada dia 16 pela Secretaria de Política 
Econômica da pasta, por meio do Boletim Macrofiscal. Para o ano de 2022, a previsão de 
crescimento do PIB do governo recuou de 2,51% para 2,50%. 
 
"A manutenção da projeção do ano corrente se deve à continuidade da retomada 
econômica que vem ocorrendo, como mostram os indicadores coincidentes de atividade. 
Neste ano, com o avanço da vacinação e queda do distanciamento social, a economia vem 
registrando um patamar mais alto de expansão", informou o governo. 
 
Apesar de o governo ter mantido sua projeção estável, o ritmo de crescimento tem sido 
impactado, nas últimas semanas, por dúvidas sobre contas públicas. O mercado aguarda 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/31/inflacao-ao-consumidor-na-zona-do-euro-vai-a-maxima-em-10-anos-e-pode-ser-dor-de-cabeca-para-bc-local.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/31/inflacao-ao-consumidor-na-zona-do-euro-vai-a-maxima-em-10-anos-e-pode-ser-dor-de-cabeca-para-bc-local.ghtml
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definição sobre como o governo vai custear a expansão do Bolsa Família, buscada para 
2022. Além disso, ruídos políticos têm afetado o ritmo de crescimento. 
 
Segundo o Ministério da Economia, reformas pró-mercado e medidas de consolidação 
fiscal, que foram e estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional, "lançam bases para o 
crescimento sustentável do país no longo prazo". Avaliou, ainda, que a "consolidação 
fiscal" em curso (medidas de ajuste das contas públicas) é fundamental nesse processo da 
melhora da qualidade do crescimento econômico no Brasil. 
 
"Apesar da recente crise e da necessidade de uma resposta ampla com impactos fiscais de 
curto prazo, o processo de consolidação das finanças públicas teve seu curso mantido", 
concluiu. O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto para elevar, até o fim de 2021, a 
alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários (IOF). O dinheiro arrecadado será usado para custear o Auxílio 
Brasil, programa proposto pelo governo para substituir o Bolsa Família. 
 
A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto. Ao definir a mudança por decreto, 
Bolsonaro evita que o tema seja analisado pelo Congresso Nacional. Segundo o governo, a 
alta do IOF valerá para operações de crédito de pessoas físicas e de empresas. A mudança 
vigorará entre a segunda (20) e o dia 31 de dezembro.  
 
O IOF é apurado diariamente. Pelas regras atualmente em vigência, a cobrança máxima do 
tributo é de 3% ao ano para pessoa jurídica e de 6% para pessoa física. Em nota, o 
Ministério da Economia informou que a medida de elevar o IOF compensará o acréscimo 
de R$ 1,62 bilhão previsto com a criação do Auxílio Brasil. 
 
"A decisão foi tomada em razão da observância das regras fiscais. Apesar de arrecadação 
recorde, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que é necessária a indicação de 
fonte para o aumento de despesa obrigatória. A instituição do programa social Auxílio 
Brasil, acarretará um acréscimo na despesa obrigatória de caráter continuado em R$ 1,62 
bilhão neste ano", diz o texto da nota. 
 
Para 2022, a intenção é financiar o programa com a recriação do imposto de renda sobre 
lucros e dividendos, proposta que tramita no Senado. 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e que constam no Informe 
Executivo de Energia eólica e solar de setembro, divulgados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE), no dia 17, mostram que a Bahia é destaque com o alto 
poder das energias renováveis. 
 
Com os melhores ventos do país, em julho deste ano, a Bahia liderou a geração de energia 
eólica e ocupa o segundo lugar no ranking dos cinco principais estados em geração de 
energia solar. O Estado tem em operação 205 parques eólicos, que tem 5.260 Megawatt 
(MW) de capacidade instalada. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/08/09/novo-bolsa-familia-entenda-os-principais-pontos-da-proposta-enviada-pelo-governo.ghtml
http://www.sde.ba.gov.br/index.php/2021/09/17/bahia-e-destaque-com-o-alto-poder-das-energias-renovaveis/
http://www.sde.ba.gov.br/index.php/2021/09/17/bahia-e-destaque-com-o-alto-poder-das-energias-renovaveis/
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“Já na energia solar, (a Bahia) conta com 34 parques fotovoltaicos em operação, com mais 
de três milhões de módulos em funcionamento e capacidade instalada em mais de 1 mil 
MW. O potencial de geração de energias limpas da Bahia é incrível pois geramos emprego 
e renda para o povo e receita aos municípios”, destacou o secretário de Desenvolvimento 
Econômico Nelson Leal. 
 
Juntas, as fontes renováveis já investiram R$ 25,7 bilhões e deverão investir cerca de R$ 
30 bilhões em municípios baianos, nos próximos anos. Ainda segundo a secretaria, a fonte 
eólica gerou mais de 78,8 mil empregos em toda cadeia produtiva e mais de 57,8 mil 
postos na construção dos parques eólicos que já estão em operação. A previsão é que 
sejam criados mais 69 mil empregos diretos e indiretos para os parques que estão em 
implantação ou com obra a ser iniciada. 
 
A energia solar abriu 13 mil empregos diretos na fase de construção dos parques que já 
estão em operação e estima criar mais 47,4 mil empregos diretos nos projetos em 
andamento. Em toda cadeia produtiva são promovidos 30 empregos por MW, 43% são 
empregos diretos durante a fase de construção dos parques. 
 
Segundo às informações que constam no Sumário Mineral de setembro, da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE), três municípios responderam por 51% da Produção 
Mineral Baiana Comercializada em agosto: Caetité (18%), Jacobina (17%) e Itagibá (16%). 
A variação da receita em relação ao mesmo mês de 2020 foi de 58%, saindo de R$ 566 
milhões para R$ 895 milhões. 
 
Atualmente gerando 13.467 empregos diretos no estado, o setor de mineração está em 
franca expansão mesmo com a crise econômica, impactando na arrecadação no mês de 
agosto da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), que registrou uma 
arrecadação de R$ 91,6 milhões, na Bahia. Um crescimento de 60% em relação ao mesmo 
período de 2020, quando o resultado foi de R$ 57 milhões. 
 
O resultado coloca a Bahia em terceiro lugar no ranking nacional de arrecadação de Cfem, 
atrás apenas de Pará e Minas Gerais. A expectativa é que, já em setembro, o valor 
ultrapasse os R$ 94 milhões arrecadados durante todo o ano de 2020. Os dados são da 
Agência Nacional de Mineração (ANM). 
 
“Atualmente temos o ferro, o ouro e o níquel como os principais bens minerais produzidos 
na Bahia, e junto a outros completam uma grande variedade que nos anima num 
crescimento contínuo e sustentável do setor”, avalia o secretário de desenvolvimento 
econômico, Nelson Leal. 
 
De acordo com ANM, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, somente no mês de 
agosto 74 alvarás de pesquisa foram protocolados na instituição, assim como 152 
requerimentos de pesquisa.  
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De acordo com os dados do 12° Levantamento da Safra de Grãos 2020/21, publicado pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção baiana de grãos fechou a 
safra 2020/21 com estimativa de 10,4 milhões de toneladas, um incremento de 3,3% em 
relação à safra anterior. A área cultivada superou os 3,2 milhões de hectares, com 
produtividade de 3.226 quilos por hectare (Conab, 2021). 
 
A estimativa estadual geral é de produção na ordem de 1.266,6 mil toneladas de algodão 
em caroço, ou 506,6 mil toneladas em pluma, representando decréscimo de 15,1% em 
comparação ao volume obtido em 2019/20, principalmente em decorrência da redução de 
área plantada neste ciclo. A colheita avançou bastante no último mês e já foi executada 
em mais de três quartos da área total no estado, restando agora principalmente as 
lavouras irrigadas, que são semeadas mais tardiamente. Os melhores resultados têm sido 
observados no extremo-oeste, onde as condições climáticas foram mais favoráveis 
(Conab, 2021). 
 
Em julho de 2021, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA), 
calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia 
vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), expandiu 0,4%, na comparação com o 
mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após crescer de 8,1% em junho de 
2021. Essa é a quarta taxa positiva consecutiva, acumulando alta de 19,6%, e a quinta taxa 
positiva para o ano de 2021. Três das seis variáveis que compõe o índice puxaram o 
resultado para cima, com destaque para os passageiros de ônibus intermunicipais (32,4%) 
que apontou a variação positiva mais expressiva, seguido por passageiros no aeroporto 
internacional de Salvador (13,8%), depois consumo de combustível (2,5%), e passageiros 
de ônibus urbanos (0,7%). Em contrapartida, recuaram carga portuária (-8,5%), e consumo 
de energia elétrica (-1,8%). 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 De acordo com os dados do 12° Levantamento da Safra de Grãos 2020/21, 
publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção baiana 
de grãos fechou a safra 2020/21 com estimativa de 10,4 milhões de toneladas, um 
incremento de 3,3% em relação à safra anterior. A área cultivada superou os 3,2 
milhões de hectares, com produtividade de 3.226 quilos por hectare (Conab, 
2021). 
 

 A estimativa estadual geral é de produção na ordem de 1.266,6 mil toneladas de 
algodão em caroço, ou 506,6 mil toneladas em pluma, representando decréscimo 
de 15,1% em comparação ao volume obtido em 2019/20, principalmente em 
decorrência da redução de área plantada neste ciclo. A colheita avançou bastante 
no último mês e já foi executada em mais de três quartos da área total no estado, 
restando agora principalmente as lavouras irrigadas, que são semeadas mais 
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tardiamente. Os melhores resultados têm sido observados no extremo-oeste, onde 
as condições climáticas foram mais favoráveis (Conab, 2021). 
 

 A colheita de 15 mil hectares destinados à 2ª safra de feijão-comum cores está 
finalizada. O cultivo é mais tardio, depois da colheita da soja, justamente para 
mitigar a incidência de mosca-branca, porém diminuindo o impacto da redução das 
precipitações durante o outono-inverno no extremo-oeste baiano, onde está a 
maior concentração desse cultivo. As lavouras foram manejadas sob irrigação e 
mantiveram um bom potencial produtivo, alcançando 40,5 mil toneladas colhidas. 
Vale destacar o expressivo aumento de área em relação ao ano passado, algo que 
potencializou esse bom resultado (Conab, 2021). 
 
 

 O atraso na colheita de soja causou um encurtamento da janela para o plantio de 
milho no estado. Com isso, parte da área foi destinada ao cultivo do feijão-caupi de 
2ª safra. Com o ganho de espaço, o grão alcançou cerca de 50 mil hectares 
semeados (incremento de 42,9% em relação a 2019/20). As lavouras estão em fase 
final de colheita e estima-se acréscimo de 86,8% na produção, em comparação à 
temporada anterior (Conab, 2021). 
 

 A colheita da 3ª safra do milho ainda não foi iniciada. Nos últimos 30 dias foram 
registradas chuvas em toda a região produtora, trazendo conforto para as lavouras 
e favorecendo a fase de enchimento de grãos. No entanto, não foi possível 
reverter as perdas de produtividades ocorridas em algumas localidades devido ao 
estresse hídrico verificado em maio. A produção total de milho na Bahia deve 
alcançar 2,4 milhões de toneladas (Conab, 2021). 
 

3. Indústria 
 

 No setor químico, a empresa Basf nacionalizou a produção de 40 insumos químicos 
considerados essenciais devido à falta de produtos e aos riscos da dependência das 
importações ampliados pela pandemia. O Projeto Patriota da multinacional 
garantiu o suprimento doméstico de materiais como espessantes para álcool em 
gel e emolientes para a indústria farmacêutica, que ficaram escassos após o 
consumo mundial explodir com a Covid-19. A companhia alemã inaugurou no Polo 
de Camaçari (BA) um complexo acrílico com escala mundial, mediante 
investimentos de 540 milhões de euros iniciados em 2011. Com a oferta local de 
polímeros superabsorventes, mais de uma dezena de fábricas de fraldas 
descartáveis foram abertas, ampliando também a concorrência nesse mercado. A 
companhia alemã quer nacionalizar mais 20 produtos, mas o novo aumento do 
portfólio local esbarra em obstáculos: abertura comercial e a menor 
competitividade da indústria química brasileira. Segundo a Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), as compras externas de químicos marcaram novo 
recorde no mês passado, com US$ 5,8 bilhões e 5,8 milhões de toneladas de 
produtos. Custos de energia e matéria-prima mais elevados do que em outras 
regiões produtoras e gargalos de infraestrutura levaram à redução dos 
investimentos no setor químico nos últimos anos (Valor Econômico, 22/09/2021).   
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 Em ranking divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), o Brasil ocupa a 57ª posição no Índice Global de Inovação (IGI) entre 132 
países. O país subiu cinco posições em relação ao ano passado, porém está 11 
posições atrás de sua melhor colocação, 47º, alcançada em 2011. A classificação 
começou a ser publicada anualmente em 2007. As principais fraquezas do país 
apontadas no ranking são formação bruta de capital, facilidade para abrir uma 
empresa, facilidade para obtenção de crédito e taxa tarifária aplicada. Os maiores 
avanços do Brasil em relação aos dados de 2020 se deram nos indicadores de 
crescimento da produtividade no trabalho e de gastos totais com software 
(Agência Brasil, 20/09/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A alta nos preços dos combustíveis já tem sido sentida pelas Companhias da cadeia 
de distribuição de produtos no país, tanto os varejistas como atacadistas. Os 
repetidos aumentos têm acrescido os pedidos das transportadoras por reajustes 
de 5,0% a 10,0% nos fretes realizados no comércio (VALOR ECONÔMICO, 
16/09/2021). 
 

 Em setembro, o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), de acordo com 
a apuração da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) apresentou o melhor desempenho desde março de 2021, alcançando 72,5 
pontos. Com o ajuste sazonal, a série registrou crescimento mensal de 1,9%, a 
quarta taxa positiva consecutiva (CNC, 16/09/2021). 
 

 Em relação a 2020, o ICF aumentou 7,2%, quando apresentou 67,6 pontos. 
Entretanto, o índice permanece abaixo do nível de satisfação (100 pontos) desde 
abril de 2005 (102,9 pontos) (CNC, 16/09/2021).  
 

 A CNC aponta que os bens Duráveis apresentaram queda mensal de 0,5%, sendo o 
único subitem com redução no mês. Entretanto, na comparação anual, registraram 
crescimento de 1,7%. Na expectativa para os próximos meses, o destaque foi o que 
mede a Perspectiva de Consumo, que registrou crescimento mensal de 3,7%.  O 
Nível de Consumo atual também apresentou a quarta variação mensal positiva e 
alta anual de 13,5% (CNC, 16/09/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) da CNC registrou, em 
setembro, leve queda de 0,4% na série dessazonalizada. Com isso, o indicador 
alcançou 119,3 pontos, mantendo-se na zona de satisfação, acima dos 100 pontos. 
Na comparação com igual período do ano anterior, o Icec aumentou 30,2% (CNC, 
21/09/2021). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada 
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia 
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(Fecomércio-Ba) e CNC registrou, em setembro, a quinta alta consecutiva e atingiu 
72,2%, maior patamar desde julho de 2013. Em agosto, o resultado havia sido de 
71,0% e 66,9% em igual mês do ano passado. O resultado atual significa que 672 
mil famílias possuem algum tipo de dívida em Salvador, 51,6 mil a mais em relação 
ao mesmo período de 2020 (FECOMÉRCIO-BA, 21/09/2021). 
 

 A inadimplência avançou de 30,2% em agosto para 32,6% em setembro, maior 
nível desde abril de 2013. Esse resultado representa mais de 303 mil famílias que 
estão com as contas em atraso. O número das famílias que dizem que não vão 
conseguir pagar as dívidas atrasadas corresponde a 8,6%, mesmo patamar do mês 
anterior e inferior aos 13,1% de setembro de 2020 (FECOMÉRCIO-BA, 21/09/2021). 
 

 O uso do cartão de crédito e também carnês são os fatores determinantes para 
aumento do endividamento nesse período. O primeiro responde por 92,2% dos 
endividados, um pouco mais alto do que agosto (91,8%) e setembro de 2020 
(90,5%). O segundo figura como modalidade de crédito para 13,3% entre os 
endividados, igual percentual do mês anterior, e o dobro do ano passado (6,2%) 
(FECOMÉRCIO-BA, 21/09/2021). 
 
 

5. Serviços  
 

 Em julho de 2021, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA), 
calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), expandiu 0,4%, na 
comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após 
crescer de 8,1% em junho de 2021. Essa é a quarta taxa positiva consecutiva, 
acumulando alta de 19,6%, e a quinta taxa positiva para o ano de 2021. Três das 
seis variáveis que compõe o índice puxaram o resultado para cima, com destaque 
para os passageiros de ônibus intermunicipais (32,4%) que apontou a variação 
positiva mais expressiva, seguido por passageiros no aeroporto internacional de 
Salvador (13,8%), depois consumo de combustível (2,5%), e passageiros de ônibus 
urbanos (0,7%). Em contrapartida, recuaram carga portuária (-8,5%), e consumo de 
energia elétrica (-1,8%). É importante destacar que o mês de julho foi marcado 
pelo retorno do funcionamento de algumas atividades, como por exemplo, o 
funcionamento dos transportes intermunicipais, que havia sido suspenso no mês 
de junho, no período das festas juninas, impulsionando a movimentação de 
passageiros dentro da cidade e no Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís 
Eduardo Magalhães. A geração de emprego (+ 464 postos de trabalho) em 
Salvador, no referido mês, contribuiu favoravelmente na obtenção de renda e 
consequentemente, na ampliação da confiança do consumidor e do setor 
empresarial refletindo positivamente no desempenho econômico da cidade. 
Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 32,2% quando comparado com 
o mês de julho de 2020. No ano acumula alta de 10,0%, e nos últimos 12 meses 
acumula queda de 8,0% (SEI). 
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 Com os melhores ventos do país, em julho deste ano, a Bahia liderou a geração de 

energia eólica e ocupa o segundo lugar no ranking dos cinco principais estados em 
geração de energia solar. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica e constam no informe executivo de energia eólica e solar de setembro, 
divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Juntas, as fontes 
renováveis já investiram R$ 25,7 bilhões e deverão investir cerca de R$ 30 bilhões 
em municípios baianos nos próximos anos. O segmento no território baiano 
também é forte quando se trata de geração de empregos (SECOM). 
 

 A fonte eólica na Bahia gerou mais de 78,8 mil empregos em toda cadeia produtiva 
e mais de 57,8 mil postos de trabalho diretos na fase de construção dos parques 
eólicos que já estão em operação. A previsão é que sejam criados mais 69 mil 
empregos diretos e indiretos para os parques que estão em construção e 
construção não iniciada. Cada torre gera em média uma renda de R$2 mil reais por 
mês para o detentor da área (SECOM). 
 

 A energia solar na Bahia gerou 13 mil empregos diretos na fase de construção dos 
parques que já estão em operação e estima criar mais 47,4 mil empregos diretos 
na fase de construção para os parques que estão em construção e construção não 
iniciada. Em toda cadeia produtiva são promovidos 30 empregos por MW, 43% são 
empregos diretos durante a fase de construção dos parques (SECOM). 
 
 
 

6. Turismo 
 

 O mês de agosto registrou alta de 11% no faturamento do setor de turismo de 
negócios do país. É o que aponta um levantamento divulgado nesta semana pela 
Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp). O aumento 
no índice gerou uma receita de R$ 390 milhões para a economia brasileira e 
mostra a continuação da retomada do segmento, um dos mais afetados pela 
pandemia de Covid-19. Recentemente, algumas cidades e estados do país 
começaram a liberar a realização de eventos com maior número de pessoas. É o 
caso da Bahia, que publicou decreto este mês autorizando a realização de 
atividades com a presença de público de até mil pessoas em feiras, parques de 
exposições e etc. O Rio de Janeiro foi outro destino que liberou a realização de 
atividades desse porte, desde que seja limitado em 500 participantes. Em agosto, 
Belo Horizonte (MG) autorizou feiras exposições, congressos e seminários 
corporativos com até 800 pessoas (MTur). 
 

 Depois que o Governo do Estado reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o querosene usado na aviação, as 
empresas áreas estão investindo na implantação de novos voos e retomada de 
linhas que estavam desativadas na Bahia. No dia 20, deste mês, acontece o voo 
inaugural da empresa aérea Azul para Guanambi, no sudoeste baiano, partindo do 
aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, com quatro frequências semanais. A 
Azul já tinha anunciado para outubro a retomada dos voos para Lençóis, na 
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Chapada Diamantina, duas vezes por semana. Em dezembro, a empresa vai 
retomar também os voos para o município de Paulo Afonso, na região norte, mas 
ainda não anunciou detalhes da operação.  A Latam Linhas Áreas já está realizando 
o novo voo regular de São Paulo para a Ilha de Comandatuba, no sul do estado, 
com saída do aeroporto de Congonhas e duas operações por semana. Antes, a 
empresa fazia somente voos charters para a ilha. Será também da Latam, em 
dezembro, o voo de São Paulo para Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com 
partida do aeroporto de Guarulhos e cinco frequências semanais (SECOM). 
 

 A população e os turistas que forem a Salvador (BA) terão em breve um novo e 
revitalizado Memorial das Baianas de Acarajé. Com um investimento de mais de R$ 
384 mil do Ministério do Turismo, o local passará por melhorias que valorizarão 
sua estrutura, resgatarão a função do espaço para a exposição permanente da 
história das quituteiras e darão mais conforto a quem visitar o espaço. A 
expectativa da Prefeitura Municipal de Salvador é de que a obra, iniciada em 
agosto, seja concluída até novembro deste ano. Entre as benfeitorias a serem 
realizadas, estão a substituição de toldo, execução de paisagismo, troca das 
instalações elétricas e hidráulicas, iluminação cênica, serviço de drenagem pluvial e 
instalações de combate a incêndio e segurança. De acordo com a prefeitura, o 
objetivo da obra é proporcionar conhecimento e informações de interesse geral da 
população e dos turistas, além de estimular a geração de emprego, renda e o 
empreendedorismo. Com a revitalização, será criado um espaço para a 
comercialização de adornos, roupas e lembranças ligados ao ofício das baianas 
(MTur). 
 

 O mês de agosto foi de boa movimentação de turistas nos destinos de sol e praia 
do país, principalmente no Nordeste. Foi o que apresentou o levantamento da 
Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), exibido na manhã de 
terça-feira (21.09). As cidades de Salvador (BA) e Fortaleza (CE) aparecem no topo 
dos destinos mais vendidos do último mês. Além das duas capitais, outras duas 
cidades nordestinas tiveram aumento expressivo no número de pacotes 
comercializados pelos operadores: São Luís (MA) e Maragogi (AL). Ainda no ranking 
do levantamento, Gramado (RS), Natal (RN) e São Paulo (SP) aparecem entre os 
queridinhos dos turistas brasileiros. O Rio de Janeiro (RJ) completa a lista dos 
destinos com aumento repentino no número de pacotes vendidos. O estudo 
mostrou, ainda, que duas em cada três vendas realizadas foram feitas para alguma 
cidade do país. Desse total, 31% foram usufruídas ainda no mês de agosto e 43% 
para embarques até o final deste ano (MTur). 

 

7. Comércio Exterior 
 
 

 A soja voltou a fechar em alta na bolsa de Chicago, apoiada em dados que indicam 
demanda externa firme. O contrato para novembro, o mais negociado, avançou 
0,12% (1,5 centavo de dólar), a US$ 12,960 o bushel, enquanto o papel de segunda 
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posição de entrega, para janeiro, subiu 0,10% (1,25 centavo de dólar), a US$ 
13,0475 por bush. Mais cedo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA) informou que o saldo líquido (resultado de novos contratos e de 
cancelamentos) das vendas de soja feitas pelos americanos foi de 1,26 milhão de 
toneladas na primeira semana do ano-safra 2021/22, encerrada no dia 9. Desse 
volume, 945,2 mil toneladas foram negociadas com a China (VALOR ECONÔMICO). 
 

 O trigo caiu pelo terceiro pregão seguido na bolsa de Chicago e liderou as baixas na 
terça-feira, dia 21. O vencimento para dezembro, o mais ativo no momento, 
recuou 1,5% (10,5 centavos de dólar), a US$ 6,9025 o bushel. O contrato de 
segunda posição, para março, por sua vez, fechou em queda de 1,48% (10,5 
centavos de dólar), para US$ 7,010 o bushel. O início da safra de inverno nos 
Estados Unidos e notícias de bons índices de produção na Ucrânia e na Rússia 
pressionaram as cotações. Após o pregão de segunda-feira, o USDA informou que 
os trabalhos da safra do trigo de inverno no país estão mais acelerados do que no 
mesmo período do ano passado. Até domingo, 21% da área estimada já foi 
semeada, acima dos 19% do ano passado e da média dos últimos cinco anos, de 
18%. Além disso, a previsão é de que Ucrânia, um dos maiores produtores 
mundiais, colha 80,6 milhões de toneladas de trigo, volume bem superior ao de um 
ano atrás, quando a produção foi de 65 milhões. “As estimativas de colheita 
recorde de grãos levaram a Ucrânia a ampliar em 12% sua previsão de exportação, 
o que exercerá mais pressão sobre o mercado americano”, disse o analista Karl 
Setzer, da AgriVisor, em relatório (VALOR ECONÔMICO). 
 
 

8. Finanças Públicas 
 

 Segundo o relatório de setembro da Instituição Fiscal Independente (IFI), há um 
risco de um quadro econômico não muito positivo no segundo semestre de 2021 e 
em 2022. Algumas explicações são a alta dos juros, o aprofundamento da crise 
hídrica e energética, a aprovação das reformas em andamento no Congresso, que 
podem afetar o sistema tributário e o quadro ainda instável da pandemia, além do 
risco político-institucional, no que se refere as ameaças às instituições 
democráticas;  
 

 No que tange aos juros a previsão é que a taxa básica da economia, a Selic, saia 
dos atuais 6,25% - reajustada no último dia 22 -, para 8,0% no final do ano. Isso se 
dá tanto pelo crescimento da inflação como pelas ações do governo na área fiscal, 
dentre elas as relacionadas ao Teto dos Gastos;  
 
 

 Segundo a IFI o risco fiscal e político-institucional além de pressionarem os juros, 
elevam o risco-país;   
 

 As estimativas iniciais para o PIB, de 4,2% em 2021 e 2,3% em 2022. Essas 
projeções, no entanto, serão revisadas no Relatório de Outubro, de forma oficial;  
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 Um dos principais fatores para o aumento do risco fiscal apontado pela IFI é a 
reforma do Imposto de Renda. Uma das propostas inclui a taxação de lucros e 
dividendos em 15%, o que pode gerar perdas relevantes de arrecadação já em 
2022. Vale dizer que o Projeto de Lei 2337/21 já foi aprovado na Câmara e agora 
segue para análise do Senado;  
 

 Outro risco fiscal apontado no relatório é a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 23/2021 – dos precatórios. Considerando que o nível mínimo das despesas 
discricionárias para a máquina pública não paralisar (shutdown) é estimado pela IFI 
em R$ 103 bilhões. A soma dessas despesas (previstas em cerca de R$ 89,1 
bilhões), em 2022, com o incremento de R$ 14 bilhões no Auxílio Brasil (programa 
substituto do Bolsa Família) chegarão a R$ 104 bi, o que elevaria o risco de 
rompimento do teto ao grau moderado a elevado. É o que alerta a IFI em seu 
relatório fiscal de Setembro de 2021.             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Semanal (16/09 a 22/09/2021)  
0427/06/2021) 

 
Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado 
(%) 

Projeção (2021)
( 1) 

(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 08/21 09/21 10/21 11/21 Tendência 

Indústria (jul.) -12,2 -14,9 -9,3  -11,5 -10,7 -18,3  

 

Comércio (jul.) 6,6 10,0 6,5  9,7 5,2 6,7  

 

Serviços (jul.) 28,7 9,5 0,2  21,1 18,3 17,7  

 

Agricultura (ago.)
2
 4,0     4,0 4,0 4,0 

 

Exportações (ago.) 69,5 25,8 15,0   30,1 10,2 10,4 
 

Importações (ago.) 102,3 56,7 29,2   35,0 47,3 32,1 
 

ICMS (ago.)
3
 24,9 29,5 22,4   7,9 9,0 7,4 

 

FPE (ago.)
3
 58,8 33,6 22,9   121,0 30,7 5,2 

 
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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