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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), sinalizou que sua meta de 
inflação foi cumprida. O Fed encerrará em março suas compras de títulos adotadas 
durante a pandemia, pavimentando o caminho para três aumentos de 0,25 ponto 
percentual nas taxas de juros até o fim de 2022, conforme encerra as políticas monetárias 
implementadas no início da crise sanitária. 
 
Em novas projeções econômicas divulgadas após o término da reunião de política 
monetária de dois dias, as autoridades previram que a inflação ficará em 2,6% no próximo 
ano, em comparação com a taxa de 2,2% projetada em setembro. Além disso, a taxa de 
desemprego cairia para 3,5%. 
 
Como resultado, a mediana das projeções dos integrantes do Fed mostra que a taxa de 
juros de um dia de referência do Fed precisaria ser elevada de seu nível atual, próximo de 
zero, para 0,90% até o fim de 2022, com aumentos contínuos em 2023 (para 1,6%) e 2024 
(para 2,1%) para levar a inflação de volta à meta de 2,0% do banco central. 
 

1.2 Cenário Nacional 

 

A economia brasileira registrou uma retração de 0,7% em outubro, na comparação com 
setembro, e cresceu 1,0% no trimestre móvel terminado em outubro, em comparação 
com julho, segundo o Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado dia 17 pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Já na comparação interanual, a economia estagnou no 
mês de outubro. 
 
“A economia brasileira continua estagnada com declínio em outubro comparado a 
setembro e paralisada em relação ao mesmo mês do ano passado", destacou Claudio 
Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV. "Há de se levar em conta que o mês de 
outubro do ano passado teve resultado negativo o que tornaria mais fácil crescer este 
ano", acrescentou. 
 
Os serviços e a agricultura cresceram em outubro, enquanto que a indústria teve queda. 
O consumo das famílias cresceu 1,9% no trimestre móvel findo em outubro em 
comparação ao mesmo período do ano passado. O componente de serviços foi o único a 
apresentar crescimento. Na série com ajuste sazonal, o consumo das famílias apresentou 
avanço de 0,6% em comparação ao trimestre anterior. 
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A formação bruta de capital fixo (FBCF) cresceu 7,6% no trimestre móvel completado em 
outubro em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo a FGV. Pelo 12º 
mês seguido, todos os componentes apresentaram crescimento. 
 
“É importante ressaltar a visível queda nas taxas de crescimento desde o mês de junho 
deste ano. Na série ajustada sazonalmente a formação bruta de capital fixo apresentou 
crescimento (2,0%) no trimestre móvel findo em outubro em comparação ao findo em 
julho”, observou Considera. 
 
A exportação apresentou crescimento de 5,7% no trimestre móvel findo em outubro em 
comparação ao mesmo período do ano passado. O elevado crescimento do setor de 
serviços (31,3%) é o principal responsável por essa taxa positiva. Por outro lado, na análise 
da série dessazonalizada a exportação apresentou retração de 0,8% no trimestre móvel 
findo em outubro em comparação ao findo em julho. 
 
A importação apresentou crescimento de 20,9% no trimestre móvel acabado em outubro 
em comparação ao mesmo período do ano passado. Na análise da série dessazonalizada a 
importação apresentou retração de 0,3% no trimestre móvel findo em outubro em 
comparação a julho. 
 
Segundo o Banco Central (BC), as transações correntes do balanço de pagamentos foram 
deficitárias em US$ 6,5 bilhões em novembro de 2021, ante saldo negativo de US$ 2,5 
bilhões em novembro de 2020. Nos doze meses encerrados em novembro de 2021, o 
déficit em transações correntes somou US$ 30,8 bilhões (1,92% do PIB), ante US$ 26,8 
bilhões (1,68% do PIB) em outubro de 2021, e US$ 21,5 bilhões (1,46% do PIB) em 
novembro de 2020. 

Em novembro de 2021 o déficit na conta de serviços somou US$ 1,6 bilhão, redução de 
10,3% em relação a novembro de 2020. A conta de viagens internacionais registrou 
despesas líquidas de US$ 298 milhões o maior déficit desde fevereiro de 2020, ante US$ 
144 milhões em novembro de 2020. Aluguel de equipamentos registrou despesas líquidas 
de US$483 milhões, redução de 35,9% na comparação com novembro de 2020, 
influenciada pela nacionalização de equipamentos no âmbito do Repetro. A conta de 
transportes registrou despesas líquidas de US$ 615 milhões, ante US$ 301 milhões em 
novembro de 2020. O aumento expressivo foi associado à expansão da corrente de 
comércio exterior. 

 

1.3 Cenário Baiano 

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), marcou -156 pontos em novembro. O nível de confiança, portanto, 
foi menor do que o observado em outubro (-105 pontos) e do que o registrado no mesmo 
mês do ano passado (-153 pontos). 
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Com a terceira queda mensal seguida, parte da recuperação da confiança empresarial 
observada ao longo dos cinco meses de abril a agosto foi anulada. Conforme Luiz Lobo, 
integrante técnico da SEI, “o que parecia uma calibragem das expectativas começa a 
preocupar, pois passou a ganhar contornos próprios de uma trajetória de recuo”. 

O indicador abaixo de zero revelado no mês, dessa maneira, significou a permanência do 
pessimismo no meio empresarial baiano pela 21ª vez consecutiva. A confiança do 
empresariado local, assim, permaneceu na zona de Pessimismo Moderado pela sétima vez 
seguida. 

Ainda segundo Lobo, “momentânea ou não, a perda de força do indicador de confiança do 
empresariado baiano termina por representar alguma dúvida quanto ao potencial de 
qualquer recuperação futura”.  

O recuo do nível de confiança de outubro a novembro aconteceu de forma generalizada, 
visto que foi realidade para todas as quatro atividades. No comparativo com o mesmo 
mês do ano antecedente, a despeito do encolhimento do indicador geral, um dos setores 
apresentou expansão. Em um ano, a atividade de Serviços foi a única com alta da 
confiança. 

A SEI divulgou o PIB do agronegócio baiano que registrou crescimento de 5,1% no terceiro 
trimestre de 2021 na comparação com o terceiro trimestre de 2020. O crescimento do 
agronegócio baiano no terceiro trimestre foi igual ao conjunto de toda a economia que 
também cresceu 5,1% na comparação com mesmo trimestre de 2020. O agronegócio 
baiano totalizou R$ 21,3 bilhões, correspondendo a 25,2% de toda a economia baiana no 
terceiro trimestre, isto é, para cada R$ 1,00 na economia baiana, R$ 0,25 foram gerados 
em atividades associadas ao agronegócio. 
 
Os segmentos da pecuária, da lavoura temporária e da lavoura permanente foram os que 
mais contribuíram para o desempenho positivo do agronegócio baiano no terceiro 
trimestre. Também favoreceram o resultado o crescimento na demanda final por 
produtos do agronegócio, particularmente associada ao setor externo. Entre julho e 
setembro de 2021, seguindo a tendência de crescimento na produção e distribuição, 
observou-se também crescimento nas exportações dos segmentos do agronegócio que 
totalizaram aproximadamente R$ 1,4 bilhão – crescimento de 44% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. Já no ano (jan.-out.), as exportações do agronegócio 
totalizaram R$ 3,6 bilhões representando aproximadamente 51% de todas as exportações 
baianas. Por outro lado, a produção de cereais, algodão e café registrou desempenho 
negativo no terceiro trimestre, contribuindo negativamente para o desempenho do setor. 
 
Um fator a ser destacado acerca da evolução do agronegócio baiano é a movimentação de 
preços que tem acompanhado praticamente todos os produtos agrícolas. A contínua 
elevação nas cotações internacionais dos produtos agrícolas tem beneficiado o setor no 
sentido de elevar a sua participação na economia baiana na medida em que maiores 
preços dos produtos implica em crescimento nominal do Valor Adicionado (VA). Esse 
fator, juntamente com o crescimento na produção física, tem sido determinante para o 
crescimento de participação do agronegócio na economia baiana. 
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A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 

 O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado na quinta-feira (16) pela SEI, 
autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), registrou crescimento 
de 5,1% no terceiro trimestre de 2021 na comparação com o terceiro trimestre de 
2020. O crescimento do agronegócio baiano no terceiro trimestre foi igual ao 
conjunto de toda a economia que também cresceu 5,1% na comparação com 
mesmo trimestre de 2020. (SEI, 16/12/2021). 
 

 Em valores monetários, o agronegócio baiano totalizou R$ 21,3 bilhões, 
correspondendo a 25,2% de toda a economia baiana no terceiro trimestre, isto é, 
para cada R$ 1,00 na economia baiana, R$ 0,25 foram gerados em atividades 
associadas ao agronegócio. (SEI, 16/12/2021). 
 

 Os segmentos da pecuária, da lavoura temporária e da lavoura permanente foram 
os que mais contribuíram para o desempenho positivo do agronegócio baiano no 
terceiro trimestre. Também favoreceram o resultado o crescimento na demanda 
final por produtos do agronegócio, particularmente aquela associada ao setor 
externo. (SEI, 16/12/2021). 
 

 Entre julho e setembro de 2021, seguindo a tendência de crescimento na produção 
e distribuição, observou-se também crescimento nas exportações dos segmentos 
do agronegócio que totalizaram aproximadamente R$ 1,4 bilhão – crescimento de 
44% na comparação com o mesmo período do ano anterior. (SEI, 16/12/2021). 
 

 Já neste ano (jan-out), as exportações do agronegócio totalizaram R$ 3,6 bilhões 
representando aproximadamente 51% de todas as exportações baianas. Por outro 
lado, a produção de cereais, algodão e café registrou desempenho negativo no 
terceiro trimestre, contribuindo negativamente para o desempenho do setor. (SEI, 
16/12/2021). 
 

 Um fator a ser destacado acerca da evolução do agronegócio baiano é a 
movimentação de preços que tem acompanhado praticamente todos os produtos 
agrícolas. A contínua elevação nas cotações internacionais dos produtos agrícolas 
tem beneficiado o setor no sentido de elevar a sua participação na economia 
baiana na medida em que maiores preços dos produtos implica em crescimento 
nominal do Valor Adicionado (VA). Esse fator, juntamente com o crescimento na 
produção física, tem sido determinante para o crescimento de participação do 
agronegócio na economia baiana. (SEI, 16/12/2021). 
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Indústria 
 

 Segundo dados de estudo da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), 
sobre o desempenho do setor em 2021 e a perspectiva para o próximo ano, a 
indústria baiana deve fechar o ano com queda de 10,0%. No levantamento, 
intitulado Cenários Brasil-Bahia 2022, a entidade avalia que houve “forte influência 
do encerramento da produção da Ford” (em janeiro) no desempenho em 2021. 
Para o próximo ano, a Fieb estima uma alta na indústria nacional de 1% e um 
crescimento maior para a Bahia, porém, há incertezas locais e globais. A Fieb 
também acredita que os investimentos, que virão a ser realizados na Refinaria 
Mataripe, vão ser de extrema importância para o setor em 2022. (Bahia.BA, 
22/12/2021).  
 

 A Sondagem da Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), aponta queda do nível de atividade e do número de empregos, em 
novembro, no setor. O nível de atividade passou de 51,7 pontos em outubro para 
48,5 em novembro. A CNI pontua que, em outubro, a indústria da construção 
registrou o melhor desempenho do ano, acima da linha dos 50 pontos, que separa 
aumento de queda do nível de atividade. A CNI também pontua que, o índice do 
número de empregados, que registrou 50,3 pontos em outubro, caiu para 49 
pontos em novembro, também abaixo da linha dos 50 pontos. (Valor Econômico, 
17/12/2021). 
 

 Segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado pela CNI, 
a confiança do empresariado aumentou em 23 dos 29 setores da indústria no mês 
de dezembro de 2021, em relação a novembro do mesmo ano.  Em relação a 
dezembro de 2020, o levantamento mostra queda na confiança em 28 dos 29 
setore.s (CNI, 17/12/2021). 
 

 Ainda com relação ao Icei, a confiança avançou principalmente nos setores: 
Bebidas (+7 pontos), Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos (+5,9 pontos) e Extração de minerais não metálicos (+5 pontos). Já 
as maiores quedas de confiança ocorreram nos setores: Produtos de madeira (-4,2 
pontos), Calçados e suas partes (-1,1 ponto), Obras de infraestrutura (-0,5 ponto) e 
Produtos de minerais não metálicos (-0,5 ponto). (CNI, 17/12/2021). 
 

 No setor de derivados de petróleo, a Acelen, empresa criada pelo fundo Mubadala 
para gerir a Refinaria Mataripe na Bahia, divulgou que reduzirá o preço da 
gasolina. Cerca de R$ 0,10 l/m³ será deduzido nas vendas da refinaria baiana para 
as distribuidoras a partir de sábado, 18 de dezembro, seguindo o anúncio da 
Petrobras referente ao corte nos preços, nas suas refinarias, na mesma ordem de 
grandeza. Dessa forma, a Acelen reforça o “compromisso de ser competitiva e 
estabelecer seus preços com base em critérios técnicos e transparentes”. (Valor 
Econômico, 17/12/2021). 
 
A Enauta divulgou que a produção no Campo de Manati, na Bacia de Camamu, 
litoral baiano, foi retomada após um imprevisto que gerou o fechamento de uma 
válvula submarina do gasoduto de exportação. Essas atividades que estavam 
paralisadas desde o dia 10/12 são classificadas como a décima maior produção de 
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gás do Brasil, com produção de 3,2 milhões de m³ por dia, segundo dados de julho 
da Agência Nacional do Petróleo(ANP). (Valor Econômico, 20/12/2021). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 Em novembro, o valor gasto na cesta de consumo aumentou em seis das oitos 
capitais pesquisadas. De acordo com as informações analisadas mensalmente pela 
plataforma Cesta de Consumo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV Ibre) e da HORUS Inteligência de Mercado, o valor médio da 
cesta de consumo básica de alimentos de novembro aumentou em relação ao mês 
imediatamente anterior, e as maiores altas foram registradas em Curitiba (7,8%), 
Belo Horizonte (4,6%) e São Paulo (3,0%). Em contrapartida, Fortaleza apresentou 
retração de 1,4% no valor total da cesta básica e Brasília, uma leve queda de 0,6%. 
(FGV/Ibre, 16/12/2021). 
 

 Entre os valores mais altos para a cesta de consumo verificada pelo levantamento 
da plataforma Cesta de Consumo HORUS/FGV Ibre tem-se a do Rio de Janeiro (R$ 
824,82), seguida pelas de São Paulo (R$ 798,99) e Fortaleza (R$ 704,66). Por outro 
lado, as capitais Belo Horizonte (R$ 542,38), Brasília (R$ 592,32) e Manaus (R$ 
626,49) registraram os menores valores. (FGV/Ibre, 16/12/2021). 

 
 O levantamento da plataforma Cesta de Consumo HORUS/FGV Ibre revela que o 

grupo de produtos que apresentou aumento de preço mais expressivo e em todas 
capitais foi o de legumes, cuja variação no mês foi pressionada pela tendência de 
alta no preço da batata e da cebola, influenciado, principalmente, por fatores 
climáticos que prejudicaram a colheita. (FGV/Ibre, 16/12/2021). 
 

 Na cesta de consumo ampliada que inclui bebidas e produtos de higiene e limpeza 
houve, em novembro em relação a outubro de 2021, um aumento no valor médio 
em seis das oito capitais analisadas. As capitais que apresentaram valores mais 
altos da cesta ampliada foram Rio de Janeiro (R$ 1.753,09), São Paulo (R$ 
1.700,93), e Fortaleza (R$ 1.507,96). (FGV/Ibre, 16/12/2021). 
 

 O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de 
dezembro de 2021 variou 1,07%, acumulando alta de 9,89% nos últimos 12 meses. 
Seis das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de 
variação. Na cidade de Salvador, o IPC-S/Salvador da segunda quadrissemana de 
dezembro de 2021 variou 1,23% e acumulou alta de 7,90% nos últimos 12 meses. 
Nesse levantamento foram observados que cinco das oito classes de despesas 
componentes do índice apresentaram desaceleração em suas taxas de variação, 
com destaque para os grupos de Transportes e Vestuário, cujas taxas passaram de 
1,97% para 1,70%, e de 0,70% para 0,51%, respectivamente. (FGV/Ibre, 
17/12/2021). 

 
 O FGV/Ibre, levando em consideração a alta dos preços, listou os 10 alimentos que 

mais dispararam e os 10 que mais recuaram nos últimos 12 meses. Destaque para 
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o produto de maior elevação, açúcar refinado, que subiu 53,05% nos últimos 12 
meses, de acordo com o IPC-DI/FGV (nov/2021). Por outro lado, as frutas 
registraram os maiores recuos como o limão que caiu 18,50%. (FGV/Ibre, 
20/12/2021). 

 
 Em dezembro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV Ibre subiu 0,6 

ponto, passando para 75,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice variou 
0,1 ponto, para 75,6 pontos, após três meses consecutivos de queda. (FGV/Ibre, 
22/12/2021). 

 

Comércio Exterior 
 

 A aceleração das importações nos últimos meses e a perda de ritmo das 
exportações deve levar a um superávit comercial abaixo do que se esperava em 
meados do ano, o que já se reflete nas projeções, aponta o boletim do Indicador 
de Comércio Exterior (Icomex) divulgado na quinta-feira (16) pelo FGV/Ibre. O 
boletim lembra que no fim de janeiro o saldo positivo esperado para a balança de 
2021 era de US$ 55 bilhões, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco 
Central. Ao fim de julho, sob efeito da alta de preços das commodities nos 
embarques brasileiros, a estimativa subiu para superávit de US$ 70,4 bilhões. No 
último relatório o saldo projetado caiu para US$ 59,9 bilhões. (Valor Econômico, 
22/12/2021). 
 

 As importações de bens de capital para a agropecuária dispararam neste ano, 
embaladas pela perspectiva positiva do setor. Em contraposição, as compras de 
bens para a indústria de transformação vêm perdendo fôlego, refletindo incertezas 
por conta de gargalos nas cadeias e pressões de custo. Esse contraste, segundo 
economistas, deve se manter no ano que vem, mas com menor força. Em 
novembro, as importações de bens de capital para a agropecuária cresceram 
82,5%, em volume, na comparação com novembro de 2020, depois de terem 
crescido 112,2% em outubro. As compras para a indústria de transformação 
subiram 2,1%, após alta de 32,7% no mês anterior. (Valor Econômico, 22/12/2021). 
 

 O Brasil registrou déficit em suas transações correntes de US$ 6,522 em novembro, 
conforme divulgado na quarta-feira pelo BC. A autoridade monetária estimava 
déficit de US$ 7,8 bilhões. No mesmo mês de 2020, o saldo da conta corrente foi 
negativo em US$ 2,463 bilhões. No acumulado de 12 meses, a diferença entre o 
que o país gastou e o que recebeu nas transações internacionais relativas a 
comércio, rendas e transferências unilaterais alcançou saldo negativo de US$ 
30,842 bilhões, o equivalente a 1,92% do PIB estimado pela autoridade monetária. 
Em outubro, o déficit foi equivalente a 1,68% do PIB. Para 2021, o BC calcula déficit 
em conta corrente de US$ 30 bilhões, conforme divulgado pela autoridade 
monetária no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI). (Valor Econômico, 
22/12/2021). 
 

 A produção nacional de petróleo deve saltar 53,8% entre 2022 e 2031, de 3,36 
milhões de barris/dia para 5,17 milhões de barris/dia, de acordo com estimativas 
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Os dados constam do Caderno de 
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Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2031, uma prévia do 
planejamento decenal da estatal. A previsão é que cerca de 2/3 da produção 
nacional seja exportada em 2031. A EPE estima que os volumes de exportação 
praticamente dobrem, para 3,41 milhões de barris/dia em 2031. “Esse volume 
expressivo poderá alçar o Brasil como um dos cinco maiores exportadores do 
mundo, o que elevaria a sua importância no quadro geopolítico da indústria 
mundial do petróleo”, cita o documento. (Valor Econômico, 21/12/2021). 
 

 Em reunião de cúpula virtual, os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
decidiram prorrogar dois regimes especiais de importação – os chamados “ex-
tarifários” e a lista de exceções à Tarifa Externa Comum (TEC) – e lançar 
negociações para um acordo de livre comércio com a Indonésia. A cúpula, que 
encerra a presidência rotativa do Brasil à frente do bloco, terminou com um 
constrangimento. O Uruguai vetou parte do comunicado final da reunião, 
tradicionalmente assinado pelos quatro sócios, em função de divergências. 
Montevidéu queria aval para romper uma norma vigente desde 2000, que obriga o 
Mercosul a negociar tratados comerciais de forma conjunta, e ter autonomia para 
firmar acordos individualmente. O objetivo declarado do governo de Luis Lacalle 
Pou é avançar em negociações com a China. (Valor Econômico, 20/12/2021). 
 
 
 
Finanças Públicas 
 
 
 
 

 A Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca que, conforme previa, nova 
portaria do Ministério da Educação e Economia (MEC/ME) foi publicada em edição 
extra do Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira, 20 de dezembro, com 
nova estimativa da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
2021. (CNM). 
 

 O Congresso Nacional aprovou, na terça-feira (21), o Orçamento da União para 
2022. Agora, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLN 19/2021) segue para 
sanção presidencial com as modificações aprovadas por deputados federais e 
senadores. O salário mínimo previsto para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022 
é de R$ 1.210. O programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, terá R$ 89 
bilhões. O fundo eleitoral vai repartir R$ 4,9 bilhões. A área da Saúde terá mais de 
R$ 147 bilhões e a Educação, mais de R$ 113 bilhões. Os deputados aprovaram a 
matéria com 358 votos, contra 97; os senadores com 51 votos, contra 20. (Agência 
Senado). 
 

 O texto aprovado, o substitutivo do relator-geral, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), 
considera mudanças no cenário macroeconômico para 2022, com redução na 
estimativa de crescimento da economia (de 2,5% do PIB, para 2,1%) em relação ao 
projeto original do governo. Já a inflação do ano que vem medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo projeções oficiais, deve 
ficar em 4,7%, acima da estimativa de 3,5% usada na elaboração do projeto da Lei 
Orçamentária. (Agência Senado). 
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Semanal (16-22/12/2021) 

 Outro texto importante que passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 23/2021), também conhecida como 
PEC dos Precatórios. A proposta deu origem a duas emendas constitucionais. Em 8 
de dezembro, o Congresso promulgou a Emenda 113, que estabelece novo regime 
de pagamentos de precatórios e de norma fiscal, com os trechos da PEC 23/2021 
que eram consensuais entre Câmara dos Deputados e Senado. A principal inovação 
foi a nova fórmula de cálculo do teto de gastos da União, que é corrigido 
anualmente pela inflação. Em vez de considerar o índice medido entre julho do 
ano anterior e junho do ano corrente, a atualização do teto passará a usar a 
inflação acumulada entre janeiro e dezembro. A mudança já vale para o 
Orçamento de 2022. (Agência Senado). 
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Semanal (16-22/12/2021) 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses 10/21 11/21 12/21 01/22 Tendência 

Indústria (set.) -13,3 -13,4 -10,3 -10,6 -9,7 -8,1  
 

Comércio (set.) -9,3 5,2 3,7 -7,4 -6,5 -5,3  
 

Serviços (set.) 19,7 12,5 7,6 21,2 19,1 18,4  

 

Agricultura (out.)(2)
 
 3,5    3,5 3,5 3,5 

 

Exportações (out.) 20,4 29,7 27,8  9,5 8,7 27,0 
 

Importações (out.) 71,7 52,1 44,3  50,2 35,6 2,5 
 

ICMS (out.)(3) 25,1 28,0 24,6  10,9 19,8 0,4 
 

FPE (out.)(3) 29,7 34,8 28,9  5,2 -6,9 -6,9 

 
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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