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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

O Banco Central da China afirmou no último dia 6 que cortará a quantidade de dinheiro 
que os bancos devem manter como reserva.  Segunda medida do tipo deste ano, liberou 
1,2 trilhão de iuanes em liquidez de longo prazo para impulsionar uma economia em 
desaceleração em meio a persistentes casos de covid-19. 
 
O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) disse em seu site que cortará a taxa 
de depósito compulsório para os bancos em 50 pontos-base a partir de 15 de dezembro. A 
redução não se aplicará a instituições financeiras cuja alíquota atual de compulsório está 
em 5%, acrescentou. 
 
O corte, o segundo neste ano após uma ampla diminuição em julho, foi sinalizado pelo 
premiê Li Keqiang como uma forma de aumentar o apoio à economia, especialmente às 
pequenas empresas. 
 
Pesquisa da Reuters em outubro mostrou que economistas esperavam que o crescimento 
da China arrefecesse para 5,5% em 2022, mas alguns analistas reduziram previsões diante 
de novos riscos, como a deterioração do setor imobiliário. A nova variante do coronavírus 
(Ômicron) também é vista como fator adicional de risco. 

 

1.2 Cenário Nacional 

 

Os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado dia 2 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) 
ficou em -0,1% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o segundo trimestre, 
quando caiu 0,4%. Apesar da alta de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% 
do PIB nacional, o índice foi influenciado para baixo principalmente por conta da queda de 
8,0% na agropecuária e também pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. 
Já a indústria ficou estável (0,0%). 
 
O PIB está no patamar do fim de 2019 e início de 2020, período pré-pandemia, e ainda 
está 3,4% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica, alcançado 
no primeiro trimestre de 2014. Em valores correntes, o PIB atingiu R$ 2,2 trilhões no 
terceiro trimestre. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o PIB cresceu 4,0%. 
No acumulado do ano até o mês de setembro, o PIB brasileiro apresenta avanço de 5,7% 
em relação a igual período de 2020.  
 
O crescimento dos serviços foi puxado por outras atividades (4,4%), que reúnem diversos 
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serviços prestados às famílias. “Com o avanço da vacinação contra covid-19 e o 
consequente aumento da mobilidade e reabertura da economia, as famílias passaram a 
consumir menos bens e mais serviços”, afirmou a coordenadora de Contas Nacionais do 
IBGE, Rebeca Palis. 
 
Já a indústria, que responde por cerca de 20% do PIB nacional, ficou estável (0,0%) no 
trimestre. Houve crescimento apenas na construção (3,9%). Eletricidade e gás, água, 
esgoto, atividades de gestão de resíduos (-1,1%), indústrias de transformação (-1,0%) e 
indústrias extrativas (-0,4%) tiveram queda. “O encarecimento dos insumos e outros 
problemas na cadeia produtiva, além da crise energética, vêm afetando o setor 
industrial”, ressalta Palis. 
 
Pela ótica da demanda, o consumo das famílias aumentou 0,9% na comparação com o 
trimestre anterior. E o consumo do governo também cresceu (0,8%). 
 
No setor externo, as exportações de bens e serviços apresentaram queda de 9,8%, 
enquanto as importações de bens e serviços recuaram 8,3% no terceiro trimestre de 2021 
frente ao segundo trimestre. “A balança de bens e serviços negativa acabou puxando a 
variação do PIB para baixo na comparação com o trimestre anterior. Cabe destacar, no 
entanto, que na comparação interanual, ambas as atividades tiveram alta acentuada, 
muito por conta da retomada do turismo internacional, mas a contribuição ao 
crescimento ainda ficou negativa, já que as importações (20,6%) superaram em muito as 
exportações (4,0%)”, conclui Palis. 
 
A produção industrial apresentou queda de 0,6% na passagem de setembro para outubro, 
o quinto resultado negativo consecutivo, acumulando, nesse período, perda de 3,7%. Os 
dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. O recuo de outubro 
alcançou três das quatro das grandes categorias econômicas e 19 dos 26 ramos 
pesquisados. No ano, a indústria acumula alta de 5,7 e, em 12 meses, também de 5,7%. 
 
“Mais do que o resultado do mês em si, chama atenção a própria sequência de resultados 
negativos, cinco meses de quedas consecutivas na produção, período em que acumula 
retração de 3,7%. A cada mês que a produção industrial vai recuando, se afasta mais do 
período pré-pandemia. Nesse momento, está 4,1% abaixo do patamar de fevereiro de 
2020”, analisa André Macedo, gerente da pesquisa. 
 
Observa ainda Macedo que “para além da perda na margem, há um espalhamento dos 
resultados negativos: são três das quatro categorias econômicas e 19 das 26 atividades no 
campo negativo. O ano de 2021 está bem marcado por esse comportamento de menor 
intensidade”. Ele destaca que os efeitos da pandemia sobre o processo produtivo ficam 
muito evidentes em função da desarticulação da cadeia produtiva, o que leva ao 
encarecimento dos custos de produção e ao desabastecimento de matérias primas e 
insumos produtivos para a fabricação de bens finais. 
 
Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada dia 8 pelo IBGE, sinalizam que 
após dois meses consecutivos de queda, as vendas do comércio varejista ficaram estáveis 
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(-0,1%) na passagem de setembro para outubro. Com esse resultado, o varejo encontra-se 
6,4% abaixo do patamar recorde, alcançado em outubro de 2020. Tanto no ano quanto 
em 12 meses, o setor acumula ganho de 2,6%.  
 
 “Essa variação de -0,1% se compõe de muita estabilidade, inclusive em praticamente 
todas as atividades. Então não há protagonismo nessa composição para nenhuma delas. Já 
vimos há alguns meses o setor de hiper e supermercados, que tem um peso grande, 
puxando o índice para cima. Mas não foi o que aconteceu em outubro, mês em que 
tivemos um equilíbrio entre os setores”, explica o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. 
 
No comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas recuou 0,9% em 
relação a setembro. Nessa comparação, o segmento de veículos, motos, partes e peças 
caiu 0,5%, enquanto o de material de construção recuou 0,9%. 
 
O comércio varejista recuou 7,1% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. É a terceira queda consecutiva desse indicador. Todas as oito atividades 
investigadas recuaram nessa comparação, com destaque para os setores de móveis e 
eletrodomésticos (-22,1%), equipamentos e material para escritório, informática e 
comunicação (-11,0%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-7,9%). 
 
“Em outubro e novembro do ano passado, tivemos o recorde da série histórica da PMC. 
Isso significa que a base de comparação estava bastante elevada. Essa queda foi bastante 
equilibrada entre todas as atividades, que ficaram no campo negativo”, diz o pesquisador 
Santos. 
 
O comércio varejista ampliado, que também teve queda de 7,1% nessa comparação, 
registrou recuo de 4,0% no segmento de veículos e motos, partes e peças e de 13,7% no 
setor de material de construção. Na passagem de setembro para outubro, o varejo teve 
resultados positivos em 17 das 27 unidades da Federação, com destaque para Acre (3,0%), 
Alagoas (2,4%) e Rondônia (2,4%). 
  
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) caiu 4,1 pontos em novembro, para 83,0 pontos, 
menor leitura desde abril, afetado por quedas em todos os seus componentes e num 
indicativo de que a recuperação do mercado de trabalho vem perdendo força. 
 
“A expectativa para os próximos meses parece não ser muito positiva, considerando que 
inclusive o setor de serviços, que vinha puxando a recuperação do emprego, começa a 
perder fôlego. Apesar do avanço da vacinação, o ambiente macroeconômico mais frágil 
tem deixado os empresários cautelosos, o que limita a retomada do emprego”, afirmou 
Rodolpho Tobler, economista do FGV/Ibre. 
 
Todos os sete componentes do IAEmp contribuíram negativamente para o resultado de 
novembro. Os destaques foram os indicadores de Emprego Previsto e de Situação Atual 
dos Negócios da Indústria, que recuaram 8,1 e 7,2 pontos, na margem, e o indicador de 
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Situação Atual dos Negócios de Serviços, que caiu 7,6 pontos sobre o mês anterior. O 
IAEmp é construído como uma combinação de séries extraídas das Sondagens da 
Indústria, de Serviços e do Consumidor, tendo capacidade de antecipar os rumos do 
mercado de trabalho no país. O indicador é positivamente relacionado com o nível de 
emprego no país, segundo a FGV. 
 
O Comitê de Política Monetária do Banco Central - Copom manteve ritmo de ajuste da 
Selic e sinalizou que aperto monetário continuará avançando em terreno contracionista 
nos próximos meses. Em linha com o esperado, o Banco Central elevou a taxa Selic em 1,5 
ponto percentual, para 9,25% ao ano, No comunicado, o Copom apontou que o ambiente 
externo tornou-se menos favorável, especialmente para as economias emergentes, diante 
da persistência da inflação e da reação de alguns bancos centrais das principais 
economias. Além disso, o BC reconheceu que os dados correntes de atividade econômica 
têm surpreendido negativamente, ainda que de forma moderada, e que a inflação ao 
consumidor segue elevada, tanto nos componentes mais voláteis como nos itens 
associados à inflação subjacente. Sob a ótica do modelo da autoridade monetária, as 
projeções para o IPCA apontam para elevações de 10,2% em 2021, 4,7% em 2022 e 3,2% 
em 2023, considerando uma trajetória de juros que se eleva para 9,25% neste ano e para 
11,75% no ano que vem, encerrando 2022 em 11,25% e se reduzindo para 8,00% em 
2023.  
 
Para a próxima reunião, o Comitê sinalizou novo ajuste de mesma magnitude. O colegiado 
avaliou como apropriado avançar o ciclo de aperto monetário em terreno 
“significativamente” contracionista, diante do aumento das projeções de inflação e do 
risco de desancoragem das expectativas de longo prazo. Ainda de acordo com o 
documento, o Copom irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não somente 
o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas 
metas. 
 

1.3 Cenário Baiano 

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) divulgou os resultados 
do PIB da Bahia relativo ao terceiro trimestre de 2021.  
 
O PIB cresceu 5,1% no terceiro trimestre de 2021 em comparação ao mesmo período do 
ano anterior. Considerando-se a série com ajuste sazonal (3º trimestre de 2021 em 
comparação com o 2º trimestre de 2021), o resultado foi de 2,0 %.  De janeiro a setembro 
de 2021 (acumulado no ano), a variação em volume foi de 3,9%.  
 
No acumulado do ano de 2021, o PIB totalizou próximo de R$ 260,2 bilhões, sendo R$ 
227,8 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 32,3 bilhões aos 
Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. No que diz respeito aos grandes setores, 
a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 32,5 bilhões, a Indústria R$ 50,5 
bilhões e os Serviços R$ 144,8 bilhões.  
 
Quando comparado ao de igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou 
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expansão de 5,1% no terceiro trimestre de 2021. Apesar da baixa base de comparação – 
3º trimestre do ano anterior registrou queda de -4,1% –, há de se destacar o movimento 
positivo dos dois setores que são responsáveis pelo resultado positivo da atividade 
econômica do estado: Agropecuária com taxa positiva de 3,0% e Serviços com alta de 
7,4%.  
 
A taxa do setor industrial no 3º trimestre da Bahia foi de -1,9%, único setor com taxa 
negativa no período. A retração ficou por conta do recuo da Indústria de transformação  (-
2,2%). Destaque para os recuos nas atividades de fabricação de bebidas, refino e produtos 
químicos; além da transformação, a Construção civil também apresentou retração no 
terceiro trimestre (-4,2%). Já as atividades de eletricidade e água (+1,6%) e Indústria 
extrativa (+1,2%) tiveram desempenho positivo. 
 
O setor de Serviços registrou a maior alta no terceiro trimestre (+7,4%) favorecido pela 
recuperação das atividades econômicas mais afetadas pela crise da covid-19 e pela baixa 
base de comparação. Com exceção da estabilidade nas Atividades financeiras, todas as 
demais registraram variações positivas.  
 
O PIB baiano acumulado de janeiro a setembro de 2021 registrou expansão de 3,9% 
(diante do registrado no mesmo período de 2020). Nesse período, a Agropecuária variou 
positivamente com alta de 6,5%, a Indústria caiu 2,2% e os Serviços cresceram 5,5%. 
 
As vendas no comércio varejista baiano recuaram 0,8% em outubro de 2021 frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. Nessa análise é quinto 
resultado negativo. No cenário nacional, na mesma base de comparação, os negócios 
registraram a taxa negativa de 0,1%, sinalizando estabilidade. Em relação a igual mês do 
ano anterior, as vendas no varejo baiano intensificaram o ritmo de queda ao apresentar a 
variação negativa de 14,1%. Essa retração é a terceira consecutiva registrada pelo setor na 
Bahia, pior resultado para o mês em 20 anos de série histórica (desde 2001) e maior 
queda entre os estados nacionais. 
 
O resultado negativo em outubro, mês em que se comemora o dia das crianças, e que é a 
terceira melhor data para o setor, revela que às incertezas quanto ao comportamento da 
atividade econômica tem influenciado o comportamento dos consumidores. O recuo 
consecutivo nas vendas do comércio varejista na comparação interanual evidencia que o 
varejo ainda não retomou a sua trajetória pré-pandemia. Os fatores como a incerteza em 
torno da continuidade do auxílio emergencial, associado ao aumento do endividamento 
das famílias, alta dos juros, além do encarecimento dos alimentos, aluguéis, energia e 
combustíveis contribuíram para que os consumidores moderarem os seus gastos. 
 
O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou retração de 2,5% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior, primeiro resultado negativo, após 
sete meses de altas consecutivas. Esse comportamento resultou no acumulado dos 
últimos 12 meses, variação positiva de 7,2%. 
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Com embarques perdendo volume, mas com preços resilientes, em elevados patamares, 
as exportações baianas alcançaram em novembro US$ 843,1milhões, com alta de 11,9% 
sobre o mesmo mês do ano passado. Os embarques, porém, foram 23,7% inferiores na 
mesma base de comparação, em níveis ajustados tanto pela desaceleração da economia 
mundial, como também à entressafra e ao peso dos produtos agrícolas na pauta de 
exportação baiana. 

Puxada pelos combustíveis, que subiram 520,3% em novembro, as importações em 
novembro voltaram a ter forte avanço, chegando a US$ 905,5 milhões e crescimento de 
78,2% frente a novembro de 2020. As compras externas estão refletindo em cheio os 
preços altos das commodities energéticas, entre outros itens, reflexo de gargalos 
logísticos e de produção que persistem no cenário global, que fizeram com que os preços 
médios em dólar das importações acelerassem a alta nos últimos meses, inclusive 
superando as do período pré-pandemia. 

No acumulado do ano, as exportações da Bahia chegaram até US$ 9,14 bilhões, com 
crescimento de 28,5% sobre o mesmo período de 2020, devendo atingir ou até superar, 
ao final do ano, seu melhor resultado desde 2013, quando alcançaram US$ 9,6 bilhões Em 
relação a 2020, o crescimento deve chegar a 25%, ano em que o comércio mundial, assim 
como outras atividades, foi devastado pela pandemia. 

A Petrobras concluiu dia 6 a venda das três usinas termelétricas movidas a óleo 
combustível localizadas em Camaçari, na Bahia. O comprador é a São Francisco Energia, 
subsidiária da Global Participações em Energia (GPE). A operação foi concluída com o 
pagamento de R$ 61 milhões à Petrobras, já considerando os ajustes previstos no contrato 
de venda. A operação estava em andamento desde maio. 
 
As usinas Arembepe, Bahia 1 e Muricy ficam no Polo Camaçari e têm potência total 
instalada de 329 Megawatt (MW). Seus contratos de comercialização no ambiente 
regulado vão até dezembro de 2023 para Arembepe e Muricy e até dezembro de 2025 
para a Bahia 1. A GPE atua desde 2001 no segmento de geração de energia, controlando 
agora cinco unidades na Bahia. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 

 No 3º trimestre de 2021, a Agropecuária baiana apresentou Valor Adicionado de 
R$ 7,3 bilhões, com taxa positiva de 3,0%, quando comparado a igual período do 
ano anterior. (SEI, 03/12/2021). 
 

 Os segmentos da pecuária, lavoura temporária e lavoura permanente foram os que 
mais contribuíram para o desempenho positivo da agropecuária baiana no terceiro 
trimestre; em contrapartida, a produção de cereais, algodão e café registraram 
desempenho negativo no terceiro trimestre. (SEI, 03/12/2021). 
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 O crescimento em volume do setor agropecuário baiano no acumulado do ano foi 

de 6,5%, favorecido pelas altas na produção de soja (produção total deve ficar 
próxima a 7 milhões de toneladas), cana de açúcar, cacau, laranja e lavouras 
permanentes. (SEI, 03/12/2021). 
 

 Segundo o IBGE, o forte recuo da agropecuária brasileira no 3º trimestre foi 
consequência do encerramento da safra de soja, que também acabou impactando 
as exportações. Foi o pior tombo trimestral do setor desde o 1º trimestre de 2012 
(-19,6%). (G1 – Economia, 02/12/2021). 
 

 Apesar da alta de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% do PIB 
nacional, a queda no 3º trimestre foi pressionada para baixo por conta da queda 
de 8% na agropecuária e também pela queda de 9,8% nas exportações de bens e 
serviços. (G1 – Economia, 02/12/2021). 
 

 “Como ela é a principal commodity brasileira, a produção agrícola tende a ser 
menor a partir do segundo semestre. Além disso, a agropecuária vem de uma base 
de comparação alta, já que foi a atividade que mais cresceu no período de 
pandemia e, para este ano, as perspectivas não foram tão positivas, em ano de 
bienalidade negativa para o café e com a ocorrência de fatores climáticos adversos 
na época do plantio de alguns grãos”, explicou a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. (G1 – Economia, 02/12/2021). 
 

 As contratações de crédito rural para custeio, investimento, comercialização e 
industrialização somaram R$ 131,4 bilhões nos cinco primeiros meses desta safra 
2021/22, 23,5% mais que entre julho e novembro do ano passado (R$ 106,3 
bilhões), segundo dados preliminares do Banco Central. (Valor econômico, 
03/12/2021). 
 

 Os desembolsos para custeio chegaram a R$ 74,5 bilhões no período, com um 
aumento de 25,2%. Nas linhas de comercialização a alta foi de 48%, para R$ 13,5 
bilhões, e nas de industrialização o avanço chegou a 22%, para R$ 8,1 bilhões. 
(Valor econômico, 03/12/2021). 
 

 Os produtores de grãos do Rio Grande do Sul já relatam os efeitos do fenômeno La 

Niña sobre as lavouras do Estado. Até o momento, segundo o Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RS), as perdas são pontuais e se 

concentram nas plantações de milho, mas, caso as chuvas não fiquem mais 

regulares, é possível que os prejuízos aumentem tanto nas áreas de cultivo de 

milho quanto nas de soja. (Valor econômico, 07/12/2021). 

 
Indústria 
 

 A produção industrial apresentou queda de 0,6% na passagem de setembro para 
outubro. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. 
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No ano, a indústria acumula alta de 5,7% e, em 12 meses, também de 5,7%. O 
recuo de outubro alcançou três das quatro grandes categorias econômicas e 19 
dos 26 ramos pesquisados. (Agência IBGE Notícias, 03/12/2021). 
 

 De acordo com André Macedo, gerente da pesquisa, “Mais do que o resultado do 
mês em si, chama atenção a própria sequência de resultados negativos, cinco 
meses de quedas consecutivas na produção, período em que acumula retração de 
3,7%. A cada mês que a produção industrial vai recuando, se afasta mais do 
período pré-pandemia. Nesse momento, está 4,1% abaixo do patamar de fevereiro 
de 2020”. Macedo também destaca que os efeitos da pandemia sobre o processo 
produtivo ficam muito evidentes em função da desarticulação da cadeia produtiva, 
o que leva ao encarecimento dos custos de produção e ao desabastecimento de 
matérias primas e insumos produtivos para a fabricação de bens finais. (Agência 
IBGE Notícias, 03/12/2021). 
 

 Na comparação com outubro de 2020, o setor industrial recuou 7,8% em outubro 
de 2021, intensificando as reduções de setembro (-4,0%) e agosto (-0,6%), com 
resultados negativos em três das quatro grandes categorias econômicas. Bens de 
consumo duráveis (-27,8%) assinalou, em outubro de 2021, a queda mais 
acentuada entre as grandes categorias econômicas. Os setores de bens de 
consumo semi e não-duráveis (-10,3%) e de bens intermediários (-6,3%) também 
mostraram resultados negativos nesse mês. A única taxa positiva entre as grandes 
categorias econômicas foi a de bens de capital (8,4%). (Agência IBGE Notícias, 
03/12/2021). 
 

 Entre as atividades, as principais influências negativas na indústria vieram de 
produtos alimentícios (-17,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-
14,5%). Entre as sete atividades em alta, outros produtos químicos (4,2%) e 
máquinas e equipamentos (4,1%) exerceram as maiores influências sobre a 
indústria. (Agência IBGE Notícias, 03/12/2021). 
 

 A produtividade do trabalho na indústria no terceiro trimestre de 2021 retornou ao 
patamar do segundo trimestre de 2020, momento mais grave para economia da 
crise causada pela pandemia de covid-19, é o que indica o estudo Produtividade na 
Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador que mede a 
relação entre o volume produzido e as horas trabalhadas na produção caiu 1,3% 
em relação ao segundo trimestre do ano, na série livre de efeitos sazonais. (CNI, 
03/12/2021). 

 
 Ainda de acordo com a pesquisa, o volume produzido no terceiro trimestre de 

2021 recuou 1,9% em relação ao segundo trimestre deste ano. Já as horas 
trabalhadas caíram 0,6% na mesma base de comparação. A produtividade está em 
queda desde o último trimestre de 2020. Na comparação com o terceiro trimestre 
de 2020, último trimestre de alta do indicador, a perda acumulada chega a 7,6%. 
(CNI, 03/12/2021). 
 

 No setor extrativo mineral, a Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado 
em 24/02/2021, informa que finalizou a venda da totalidade de sua participação 
em nove campos terrestres de exploração e produção, conjuntamente 
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denominados Polo Miranga, localizados no estado da Bahia, para a SPE Miranga 
S.A., subsidiária integral da PetroRecôncavo S.A. (PetroRecôncavo). A produção 
média do Polo Miranga em 2021 foi de aproximadamente 691 barris de óleo por 
dia (bpd) e 362,3 mil m³/dia de gás natural. (Petrobrás, 06/12/2021). 
 

 No setor de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica liberou, o começo da 
operação comercial das unidades geradoras UG10 e UG11, de 1,5 MW cada, da 
EOL Casa Nova A, de propriedade da Chesf. A eólica fica na cidade de Casa Nova, 
na Bahia. (Canal de Energia, 07/12/2021). 
 

 A Petrobras informou que concluiu a venda das três Unidades Técnicas Estaduais 
(UTEs) movidas a óleo combustível em Camaçari (BA) para a São Francisco Energia 
S.A., subsidiária da Global Participações em Energia. A operação foi concluída com 
o pagamento de R$ 61 milhões à Petrobras, já considerando os ajustes previstos 
no contrato de venda. As UTEs Polo Camaçari englobam as usinas Arembepe, Bahia 
1 e Muricy, com potência total instalada de 329 MW. As usinas operam com óleo 
combustível e têm contratos de comercialização de energia no ambiente regulado 
com vigência até dezembro de 2023 para as UTEs Arembepe e Muricy e até 
dezembro de 2025 para a UTE Bahia 1. (Canal de Energia, 07/12/2021). 
 

 A Petrobras informou que assinou o Termo de Recebimento para transferência da 
operação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito da Bahia (TR-
BA) para a empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural 
(Excelerate). A celebração do termo foi realizada após a aprovação da operação 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O navio regaseificador 
da americana Excelerate se encontra posicionado no TR-BA e a transferência da 
operação representará à empresa a possibilidade de disponibilizar gás natural ao 
mercado. A atracação do navio permitirá também a transferência do navio 
regaseificador Golar Winter, a serviço da Petrobras, para o terminal de 
regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Pecém (CE). Os três terminais de 
regaseificação de GNL estão conectados à malha integrada de transporte de gás 
natural do país (Baía de Guanabara, Pecém e Bahia) e aptos a operar. (Canal de 
Energia, 06/12/2021). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 O levantamento do FGV Ibre evidencia que nos últimos 12 meses, a média da 
variação dos itens do café da manhã foi de 9,15%, segundo dados do Índice de 
Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI/FGV). Enquanto a inflação 
do prato feito foi quase o dobro no mesmo período, 16,84%, ficando acima dos 
9,83% do IPC-DI. (FGV/Ibre, 07/12/2021). 

 
 As vendas no comércio varejista baiano recuaram 0,8% em outubro de 2021 frente 

ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. Esse foi o 
quinto resultado negativo nessa análise. No cenário nacional, na mesma base de 
comparação, os negócios registraram a taxa negativa de 0,1%, sinalizando 
estabilidade. (IBGE, 08/12/2021). 
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 Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no varejo baiano intensificaram 

o ritmo de queda ao apresentar a variação negativa de 14,1%. No país o recuo foi 
de 7,1%, em relação à mesma análise. No acumulado do ano, a Bahia e o Brasil 
registraram taxas positivas de 2,9% e 2,6%, respectivamente. (IBGE, 08/12/2021). 

 
 Na série sem ajuste sazonal, o segmento de Tecidos, vestuário e calçados exerceu, 

em outubro, a maior influência positiva no comportamento das vendas do varejo 
baiano. Por outro lado, a retração no volume de vendas dos segmentos de Móveis 
e eletrodomésticos, Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, Outros artigos de uso pessoal e doméstico, e Combustíveis e 
lubrificantes foram determinantes para a queda das vendas no setor. (IBGE, 
08/12/2021). 

 
 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 

Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou retração 
de 2,5% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. O que resultou no 
acumulado dos últimos 12 meses, variação positiva de 7,2%. (IBGE, 08/12/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 34,0% nas 
vendas em outubro de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
Material de construção, as vendas no mês de outubro retraíram 0,2%, na 
comparação com o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses a taxa 
foi positiva em 34,2% para Veículos, motos, partes e peças e negativa em 7,4% 
para Material de construção. (IBGE, 08/12/2021). 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 A Diagnósticos da América (Dasa) concluiu na terça-feira (30) a aquisição do 
Hospital da Bahia, em Salvador, anunciada em junho. O valor total da aquisição foi 
de R$ 850 milhões, pagos em dinheiro e que inclui a parcela atribuída a 
determinados imóveis onde o negócio é conduzido. Futuramente, os imóveis serão 
transferidos para a sociedade HBA, que detém e explora o hospital adquirido. Em 
comunicado, a Dasa explica que a parcela devida e às transferências de recursos 
realizadas por ela somaram R$ 539,3 milhões. Além disso, o preço total da 
operação está sujeito a ajuste com base na variação da dívida líquida e do capital 
de giro. A compra foi realizada por meio da subsidiária Ímpar Serviços Hospitalares. 
(Valor Econômico). 
 

 A despesa média mensal das famílias brasileiras com cultura ficou em R$ 291,18, 
segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2017-2018. A informação 
consta do Sistema de Informações e Indicadores Culturais (SIIC) 2009-2020, 
divulgado na quarta-feira (08) pelo IBGE. As maiores despesas com cultura foram 
com os serviços de telefonia, TV por assinatura e internet, com R$ 172,63, seguido 
por atividade de cultura, lazer e festas, com R$ 43,41. A participação dos itens de 
consumo cultural (IPCult) no orçamento das famílias chegou a 9,6% do Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice oficial de inflação. No 
cálculo, foram incluídos TV por assinatura e streaming e excluída a locação de 
DVDs, por exemplo. O IBGE destaca que a despesa média de consumo mensal para 
as famílias brasileiras foi de R$ 4.116,76, ou seja, a despesa com cultura 
correspondia a 7,1% desse total. O SIIC aponta que a despesa total com cultura 
variou segundo o local de moradia e o perfil das famílias. Na área urbana foi de R$ 
318,59, 9,4% maior que a média Brasil, enquanto na área rural foi de R$ 119,58. 
(IBGE). 
 

 O tráfego de veículos nas rodovias administradas pela CCR subiu 4,1% entre os dias 
26 de novembro e 2 de dezembro, na comparação com o mesmo período de 2020. 
No acumulado do ano até o dia 2, foi registrada alta de 14,3%. Excluindo o tráfego 
da ViaSul, cuja cobrança de pedágio começou em fevereiro de 2019, e da 
ViaCosteira, que iniciou operações em maio deste ano, houve alta de 2,1% no fluxo 
semanal. A RodoNorte foi a única a registrar queda de tráfego no comparativo 
semanal, de 71,4%. O tráfego de veículos de passeio recuou 69,7%, enquanto o 
segmento comercial registrou queda de 71,8%. A CCR Mobilidade, braço da 
companhia que opera o Metrô Bahia e outras concessões, registrou alta de 26,3% 
no número de passageiros entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro. No 
acumulado do ano, houve alta de 4,9%. Já a CCR Aeroportos apurou, no recorte 
semanal, salto de 79,4% na quantidade de passageiros transportados. Entre 1º de 
janeiro e 2 de dezembro deste ano, houve alta de 46,1%. (Valor econômico). 
 

 O Brasil foi confirmado oficialmente, na sexta-feira (03/12), em Madrid, na 
Espanha, como sede de um dos escritórios regionais da Organização Mundial do 
Turismo (OMT) no mundo. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da OMT, Zurab 
Pololikashvili, após a 114ª Reunião do Conselho Executivo. A decisão ocorre um dia 
depois de o ministro Gilson Machado Neto discursar em Assembleia Geral e 
defender a instalação no Brasil. O objetivo é que o escritório seja inaugurado em 
meados de 2022. Além desse escritório, o Conselho da OMT também analisou a 
instalação de outros dois, um na Argentina e outro no Marrocos. As negociações 
para a instalação de um escritório regional da OMT no Brasil acontecem desde 
2020. Essa será a primeira sede da entidade nas Américas e terá a função de 
alinhar medidas para fortalecer o setor e divulgar não apenas o Brasil, mas todos 
os países da região. (MTur). 
 

 A companhia Aerolíneas Argentinas retoma três voos diretos de Buenos Aires para 
Salvador, por semana, em janeiro. A empresa anunciou para o mesmo período, a 
abertura também de três linhas diretas de Córdoba para a capital baiana, 
semanalmente. O reaquecimento das rotas foi o tema do encontro, na segunda-
feira (6), entre a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) e a direção da 
Aerolíneas, na 25ª Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), em 
Buenos Aires. A diretora de Promoções da Setur-BA, Regina Ahmed, disse que o 
órgão vai continuar prospectando mais voos internacionais. "O diálogo com as 
empresas é um trabalho contínuo, na atração de linhas importantes. Conversamos 
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com a Aerolíneas, que poderá abrir voo também para Porto Seguro; e a Latam, que 
pretende fazer o famtour Buenos Aires-Salvador". (Setur). 
 
 

 O primeiro voo direto da Gol Linhas Áreas, de Florianópolis para Salvador, pousou 
na capital baiana na tarde de sábado (4). Os passageiros foram recebidos por uma 
equipe da Setur-BA, ganharam fitinhas do Senhor do Bonfim e posaram para fotos 
com a tradicional baiana. Segundo o diretor de Planejamento de Malha da Gol, 
Rafael Mello, inicialmente, o voo terá uma frequência semanal na alta temporada, 
mas pode acontecer também na baixa estação. "Se tivermos demanda, vamos 
manter o voo. Estamos expandindo a capilaridade, a partir de Salvador, destino de 
muita importância para a Gol, onde temos um centro de conexões. Na capital 
baiana, está o melhor desempenho de toda a nossa rede, com um crescimento de 
20%". Ainda em dezembro, a Gol vai ampliar as conexões de Salvador com outras 
cidades da Bahia e do Nordeste, por meio da parceria com a companhia Voepass. A 
oferta de voos regulares será 30% maior que no mesmo mês de 2020. A capital 
baiana contará com quase 40 mil assentos distribuídos em 581 voos, em rotas que 
atendem os municípios baianos de Porto Seguro, Barreiras, Ilhéus e Vitória da 
Conquista, além de Petrolina (PE), Maceió (AL) e Aracaju (SE). (Setur). 
 
Comércio Exterior 
 

 O déficit comercial brasileiro em novembro refletiu avanço das importações e 
desaceleração das exportações. O saldo da balança comercial foi negativo em US$ 
1,3 bilhão no mês passado. As exportações somaram US$ 20,3 bilhões, com 
destaque para os embarques de soja e produtos metalúrgicos. As importações, por 
sua vez, somaram US$ 21,6 bilhões e seguiram em ritmo forte ao longo do mês, 
puxadas principalmente pelos desembarques de bens intermediários. Neste ano, a 
balança comercial acumulou superávit de US$ 57,4 bilhões. 
 

 Demanda por vacinas, crise hídrica e alta de preços de petróleo impulsionaram 
importações e contribuíram para um déficit da balança comercial de US$ 1,3 bilhão 
em novembro. O saldo negativo é considerado atípico para o período do ano, 
apontam especialistas em comércio exterior, mas o que se espera é que o 
resultado da balança volte ao campo positivo já em dezembro, mantendo as 
expectativas de um superávit comercial robusto em 2021. O mercado projeta 
superávit de US$ 59,3 bilhões em 2021. (Valor Econômico, 04/12/2021). 
 

 Já na Bahia, com embarques perdendo volume, mas com preços resilientes, em 
elevados patamares, as exportações alcançaram em novembro US$ 843,1milhões, 
com alta de 11,9% sobre o mesmo mês do ano passado. Os embarques, porém, 
foram 23,7% inferiores na mesma base de comparação, em níveis ajustados tanto 
pela desaceleração da economia mundial, como também à entressafra e ao peso 
dos produtos agrícolas na pauta de exportação baiana. 
 

 No acumulado do ano, as exportações da Bahia chegaram até US$ 9,14 bilhões, 
com crescimento de 28,5% sobre o mesmo período de 2020, devendo atingir ou 
até superar, ao final do ano, seu melhor resultado desde 2013, quando alcançaram 
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US$ 9,6 bilhões Em relação a 2020, o crescimento deve chegar a 25%, ano em que 
o comércio mundial, assim como outras atividades, foi devastado pela pandemia.  
 

 Esse cenário positivo para as exportações em 2021, só foi possível devido a fatores 
como: a manutenção da alta no preço das commodities, a recuperação global da 
economia, principalmente no primeiro semestre, e ao câmbio desvalorizado, que 
se mantém consistentemente acima de R$ 5,50/US$ devido às incertezas 
econômico-fiscais/políticas, tanto deste ano, como, e principalmente do próximo. 
 

 De janeiro a novembro, as vendas externas foram lideradas pela soja e seus 
derivados com incremento de 37,7%, seguido pelos derivados de petróleo, 
petroquímicos e produtos minerais que foram beneficiados pela alta de preços no 
mercado internacional, e cresceram 23,4% e 67,8% e 215,5%, respectivamente.  
 

 As importações, puxadas pelos combustíveis, que subiram 520,3% em novembro, 
voltaram a ter forte avanço, chegando a US$ 905,5 milhões e crescimento de 
78,2% frente a novembro de 2020. As compras externas estão refletindo em cheio 
os preços altos das commodities energéticas, entre outros itens, reflexo de 
gargalos logísticos e de produção que persistem no cenário global, que fizeram 
com que os preços médios em dólar das importações acelerassem a alta nos 
últimos meses, inclusive superando os do período pré-pandemia. 
 

 Os dados de importação refletiram em cheio os preços altos de commodities 
energéticas, entre outros itens em que tem sido observada uma aceleração 
acentuada dos preços. O movimento concentra-se em alguns segmentos, como 
combustíveis, trigo, adubos e fertilizantes, minérios, células solares, dentre outros. 
Desde o mês passado, também há registro da compra de trilhos de aço, para a 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), o que fez aumentar os desembolsos. 
Enquanto os valores importados subiram 78,2% em novembro em relação a igual 
mês de 2020, a quantidade aumentou 55,3% e os preços giraram mais fortemente, 
em 14,7%. 
 

 A crise hídrica fez o Brasil comprar volumes recordes de gás dos Estados Unidos, 
com o país passando do sétimo lugar no ranking de maiores importadores de GNL 
americano, em 2020, para o quarto neste ano. As importações de GNL, que 
respondem por quase um quarto da oferta de gás hoje no Brasil, mais que 
dobraram no último ano e devem se manter alta no médio prazo, afirmam 
analistas. (Valor Econômico, 04/12/2021). 
 

 O Porto do Itaqui, no Maranhão, vai anunciar até o fim do ano um pacote de 
investimentos em infraestrutura da ordem de R$ 500 milhões para os próximos 
três anos e será realizado com recursos próprios. Impulsionado pela exportação de 
grãos da região Matopiba – fronteira agrícola que inclui partes do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia – e pelo transporte de granéis líquidos, o porto vive um 
boom de investimentos do setor privado. (Valor Econômico, 06/12/2021). 
 
 
Finanças Públicas 
 

 Ressalta-se que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios sofreu 
várias alterações quando da sua apreciação pelo Senado às quais foram remetidas 
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para Câmara. No entanto, o presidente da Casa, Artur Lira, defendeu a 
promulgação imediata dos trechos que tiveram consenso, um deles foi a 
necessidade da abertura de espaço fiscal em 2022 para o Auxílio Brasil. 
   

 Vale dizer que a principal inovação na PEC é a previsão de mudança na fórmula de 
cálculo do Teto de Gastos que ao invés de considerar o índice da inflação entre 
julho do ano anterior e junho do ano corrente, passará a utilizar a inflação 
acumulada entre janeiro e dezembro. Com a mudança o Orçamento de 2022 tende 
a abarcar um espaço fiscal adicional de R$ 106 bilhões.  
 
 

 Para a concretização dessa proposta, no entanto, há a necessidade da 
promulgação das novas regras para o pagamento dos precatórios que deverá ser 
discutido e aprovado pelas duas Casas. 
 

  “Subteto de Gastos” para realização dos pagamentos da PEC, possíveis 
compensações financeiras entre entes federativos e a exclusão dos limites dos 
precatórios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (Fundef) são alguns temas a serem trabalhadosn 
essas novas regras. Ademais, os dispositivos que porventura não tenham 
concordância entre Senado e Câmara deverão ser previstos por uma segunda PEC 
mais elaborada com previsão de ser também votada, ainda este ano. 
 
  

 Para o presidente do Senado o objetivo central da negociação da PEC dos 
Precatórios é que a União tenha disponibilidade de caixa para o pagamento do 
Auxílio Brasil. Ressalta-se que a mudança do Auxílio Brasil para programa social 
permanente, além da obrigação de que o espaço fiscal criado pela nova regra seja 
usado apenas para políticas sociais – o que ainda não poderá ser promulgado, pois 
está entre os dispositivos que sofreram mudanças do Senado. 
 

 O programa Auxílio Brasil tem previsão de ser implementado em duas linhas: a 
primeira de forma permanente, com incremento de cerca de 17,8% do valor médio 
do benefício, em relação ao anterior. A segunda, de forma temporária, terá valor 
mínimo de R$ 400,00 por mês. O programa foi criado pela Medida Provisória - MP 
1.061/2021 e substitui o Bolsa Família.   
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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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