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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

 

Segundo a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, a taxa de desemprego na 
zona do euro caiu para 7,4% em setembro, ante 7,5% em agosto, em meio à forte 
recuperação econômica na região durante o verão (no Hemisfério Norte). 

A abertura do dado mostra que o número de pessoas classificadas como desempregadas 
na zona do euro diminuiu em 255 mil em setembro na comparação com o mês anterior, 
totalizando 12,08 milhões. Entre os mais jovens, com até 25 anos, a taxa de desemprego 
caiu para 16% em setembro, diante de 16,3% em agosto.  

As pessoas categorizadas como desempregadas não incluem aquelas que não estão livres 
para procurar trabalho, disse a agência de estatísticas, citando o exemplo de pais que 
tiveram de cuidar de crianças. Os dados também não incluem trabalhadores em 
programas de benefícios sociais como desempregados. Esses programas, que limitaram o 
efeito da pandemia no mercado de trabalho da região, cobrem uma grande proporção dos 
salários dos trabalhadores empregados por empresas que tiveram de cortar suas 
atividades como reflexo dos impactos da pandemia da covid-19. 

De acordo com o Relatório de Emprego (Payroll) divulgado dia 5 pelo Departamento de 
Trabalho, os Estados Unidos criaram 531 mil empregos em outubro. O resultado veio 
acima do esperado. A mediana da pesquisa da Refinitiv com economistas projetava 
geração de 450 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, em vista de 
criação de 194 mil vagas em setembro. 
 
A expectativa já era de aceleração da criação de vagas uma vez que o surto de infecções 
por covid-19 no verão (do Hemisfério Norte) enfraqueceu, oferecendo mais evidências de 
que a atividade econômica está ganhando força no início do quarto trimestre. 
 
O relatório apontou que o crescimento do emprego foi generalizado, com ganhos notáveis 
de empregos nos setores de lazer e hotelaria, em serviços profissionais e comerciais, na 
indústria e em transporte e armazenamento. Já a criação de empregos no setor de 
educação pública diminuiu ao longo do mês. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu de 
4,8% para 4,6%. A projeção era de que a taxa de desemprego fosse para 4,7% no mês 
passado. 
 
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou dia 10 que o Índice de Preços 
ao Consumidor (CPI) subiu 0,9% em outubro. O indicador veio acima da estimativa dos 
economistas consultados pela Reuters, que projetavam crescimento de 0,6%. 
 
Na base anual, os preços subiram 5,9%, ante estimativa de alta de 5,8%. Já o núcleo dos 
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preços avançou 0,6% na base mensal, acima do esperado. Na comparação anual, a alta do 
núcleo foi de 4,6%, também acima das projeções. Nos últimos 12 meses, os preços 
subiram 6,2%, a maior alta desde novembro de 1990. 
 
O Federal Reserve (Fed), Banco Central dos Estados Unidos, anunciou que começará a 
reduzir em novembro seu enorme programa mensal de compra de bônus de US$ 120 
bilhões, um marco importante para a economia dos Estados Unidos que está se 
recuperando da pandemia e lutando contra o aumento da inflação. 
 
A decisão é o ápice de meses de discussões entre as autoridades do Fed sobre o nível de 
apoio que a maior economia do mundo necessita, à medida que as pressões sobre os 
preços começam a extrapolar os setores mais sensíveis à reabertura pós-pandemia. 
 
O aumento da demanda do consumidor nos Estados Unidos se chocou com as graves 
interrupções nas cadeias de abastecimento, levando a uma alta dos preços por um tempo 
maior do que o antecipado pelos BCs. O aumento dos alugueis, juntamente com as 
pressões sobre os salários e uma grave escassez de mão de obra vêm gerando temores de 
que a inflação possa se mostrar mais persistente do que o esperado inicialmente pelo Fed. 
 
Num cenário de recuperação vigorosa, o Comitê de Mercado Aberto do Fed, o Fomc, 
encerrou sua reunião de política monetária de dois dias com a promessa de reduzir suas 
compras de títulos do Tesouro em US$ 10 bilhões por mês. O banco central também 
reduzirá suas compras de títulos lastreados em hipotecas de agências em US$ 5 bilhões 
por mês. O processo de redução deverá começar na metade de novembro, o que sugere 
que o programa de estímulo cessará em junho de 2022. As compras serão reduzidas na 
mesma quantidade em dezembro e outras reduções foram consideradas “provavelmente 
apropriadas” a cada mês depois disso. 

A Organização Mundial da Saúde alertou sobre até 500 mil mortes causadas por covid-19  
na região da Europa (que inclui a Rússia), à medida que novas infecções e taxas de 
hospitalização aumentam em grande parte do continente. 

Sazonalidade, diminuição da imunidade da primeira onda de vacinas e, acima de tudo, um 
alto nível de resistência à vacinação parecem estar impulsionando a última onda, que é 
dominada pela variante Delta. Novas infecções e mortes são mais altas na Europa 
Oriental, onde as taxas de vacinação são mais baixas. Na Rússia, as mortes estão em mais 
de 1.100 por dia e as novas infecções estão cerca de 40% acima do pico anterior no 
inverno passado. 

Alemanha e Holanda também estão observando novas infecções em máximas de 11 
meses, aumentando o temor de novos bloqueios nesses países. Os desenvolvimentos 
ocorrem em um momento em que o setor industrial da zona do euro enfrenta uma forte 
desaceleração devido a interrupções na cadeia de suprimentos. A produção industrial 
alemã caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, enquanto a produção francesa 
também caiu e o crescimento da produção espanhola desacelerou. As vendas no varejo da 
zona do euro também caíram de forma surpreendente em setembro, de 0,3%. 
 
 

https://br.investing.com/news/coronavirus
https://br.investing.com/economic-calendar/retail-sales-255
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1.2  Cenário Nacional 
 
Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados dia 4 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a produção industrial caiu 0,4% na passagem 
de agosto para setembro. Essa é a quarta queda consecutiva do indicador, que acumula 
perda de 2,6% no período. Com isso, a indústria se encontra 3,2% abaixo do patamar de 
fevereiro de 2020, no cenário pré-pandemia, e 19,4% abaixo do nível recorde, registrado 
em maio de 2011. No ano, o setor acumulou expansão de 7,5% e, nos últimos 12 meses, 
de 6,4%. Após registrar crescimentos desde o quarto trimestre de 2020, no terceiro 
trimestre de 2021 a produção industrial teve queda de 1,1%, na comparação com o 
mesmo trimestre do ano anterior. 
 
O gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca que, diferentemente do que 
ocorreu nos meses anteriores, em setembro não houve predominância de taxas negativas 
entre as atividades investigadas pela PIM. “Houve queda na produção em sete dos nove 
meses deste ano. O que há de diferente em setembro é que a retração foi mais 
concentrada em poucas atividades. Mas isso não significa necessariamente que haja 
mudanças no comportamento predominantemente negativo do setor industrial, uma vez 
que ele é ainda bastante caracterizado pela perda de dinamismo”, explica. 
 
Na comparação com setembro do ano passado, a produção industrial caiu 3,9%. Os 
resultados negativos atingiram três das quatro grandes categorias econômicas e 18 dos 26 
ramos pesquisados. Ao recuar 1,1% no trimestre encerrado em setembro, o setor 
industrial interrompeu o comportamento positivo que vinha sendo registrado desde o 
último trimestre do ano passado (3,4%).  
 
“Havia uma sequência, em termos trimestrais, de resultados positivos. Inclusive, no 
segundo trimestre deste ano houve uma expansão que se destaca (22,7%), em função de 
uma base de comparação bastante depreciada. E esse movimento de volta ao campo 
negativo é justificado pelos resultados em todas as categorias econômicas, em especial, 
do segmento de bens de consumo duráveis, que sai de um crescimento de três dígitos e 
vem para uma queda de 16,9%”, explica o pesquisador do IBGE, que destaca, dentro do 
setor, as retrações nos grupamentos de automóveis e de eletrodomésticos. 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado dia 10, acelerou para 
1,25% em outubro, a maior para o mês desde 2002, quando o índice foi de 1,31%. Com 
isso, o indicador acumula altas de 8,24% no ano e de 10,67% nos últimos 12 meses, acima 
do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores (10,25%). Em outubro do ano 
passado, a variação mensal foi de 0,86%. 

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em outubro, com 
destaque para transportes (2,62%), principalmente, por conta dos combustíveis (3,21%). A 
gasolina subiu 3,10% e teve o maior impacto individual no índice do mês (0,19 p.p.). Essa 
foi a sexta alta consecutiva nos preços desse combustível, que acumula 38,29% de 
variação no ano e 42,72% nos últimos 12 meses. 
 
“Transportes tiveram a maior variação e o maior impacto (0,55 p.p) de longe no índice do 
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mês”, afirma o gerente do IPCA, Pedro Kislanov. A alta da gasolina está relacionada aos 
reajustes sucessivos que têm sido aplicados no preço do combustível, nas refinarias, pela 
Petrobras. Além da gasolina, houve aumento também nos preços do óleo diesel (5,77%), 
do etanol (3,54%) e do gás veicular (0,84%)”. Os preços também avançaram no grupo dos 
alimentos e bebidas (1,17%), segunda maior contribuição (0,24 p.p.) no IPCA. No grupo 
habitação (1,04%), mais uma vez, a alta foi influenciada pela energia elétrica (1,16%), 
embora esse item tenha desacelerado em relação a setembro (6,47%). 
 
“Em outubro, foi mantida a bandeira Escassez Hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta 
de luz a cada 100 kWh consumidos. Houve ainda reajustes tarifários em regiões com peso 
significativo no IPCA, como Goiânia, São Paulo e em Brasília”, acrescenta o gerente do 
índice. 
 
Todas as áreas pesquisadas tiveram alta nos preços em outubro. As maiores variações 
ficaram com a região metropolitana de Vitória e no município de Goiânia, ambos com 
1,53% e 1,23%, respectivamente. 

A geração de empregos formais em 2020 caiu em 46,8% após atualização de dados 
defasados. A comparação é possível por meio do documento do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) apresentado em janeiro deste ano, com os dados 
acumulados de 2020, e os números do painel do Caged atualizados com novas 
informações recebidas. 

Em janeiro, quando ainda era divulgado pelo Ministério da Economia, o Caged registrou a 
criação de 142.690 vagas com carteira assinada no acumulado do ano. Agora, o painel 
mostra o saldo de 75.883 novos empregos no ano de 2020. A diferença é causada por 
337.703 novos registros de demissões e, por outro lado, 270.896 novas contratações 
informadas. A maior diferença pode ser observada no mês de dezembro, que antes 
registrava apenas 67.906 empregos perdidos e, agora, já mostra 112.039 vagas fechadas. 

Para 2021, o novo ministro de Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, já afirmou que 
espera a geração de três milhões de novos empregos. A previsão, no entanto, contava 
com a implementação de novos programas de estímulo ao emprego que não foram 
aprovados com a recusa do Senado à Medida Provisória (MP 1045). Até setembro, o Brasil 
acumulava 2,5 milhões de novos empregos com carteira assinada. 

1. 1.3  Cenário Baiano  

Novamente guiado, sobretudo pelo avanço dos preços, as exportações baianas cresceram 
20,4% em outubro, ante o registrado em igual mês de 2020, alcançando US$ 921,3 
milhões. As importações acusaram crescimento maior, recuperando o fôlego perdido no 
segundo trimestre, tendo incremento de 71,7%, chegando a US$ 791,1 milhões, puxadas 
pelos combustíveis e pelo aumento das cotações de commodities energéticas no mercado 
internacional. Os dados são do Ministério da Economia e foram analisados pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 

As exportações baianas alcançaram US$ 8,24 bilhões, no acumulado do ano, com alta de 
29,6% em relação a igual período do ano anterior, e já supera toda a receita obtida anual 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/caged/
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de 2020 que foi de US$ 7,84 bilhões. As perspectivas poderiam ser melhores, se os 
indicadores da Europa e da Ásia não apontassem na direção de um crescimento mais fraco 
dessas economias no terceiro trimestre, afetado por problemas generalizados, desde 
cadeias de suprimentos, inflação e novos surtos de covid-19. 

Decreto do Governo do estado da Bahia, publicado na edição de 5 de novembro no Diário 
Oficial do Estado, oficializa na Bahia a decisão dos estados, anunciada na última semana 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), de congelar por 90 dias os valores 
de referência para cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre os combustíveis. De acordo com o decreto, os valores vigentes no último dia 1º de 
novembro permanecerão os mesmos até 31 de janeiro de 2022. 

A Bahia, que não aumentou as alíquotas de ICMS para combustíveis nos últimos anos, com 
a iniciativa conjunta dos estados está congelando agora também os valores de referência 
levados em consideração para cálculo do imposto a ser cobrado. A medida constitui, de 
acordo com o secretário da Fazenda da Bahia, Manoel Vitório, um gesto de cooperação 
por parte dos estados. 

O ICMS, no entanto, não é o fator que tem levado às sucessivas altas de preços dos 
combustíveis. “Sem que haja uma mudança na política de preços da Petrobras que tem 
como avalista o governo federal, os preços vão continuar subindo, e a iniciativa dos 
Estados não vai adiantar”, afirma o secretário Vitório. 

A Petrobras vem reajustando seus preços com base na cotação do dólar e no mercado 
internacional do petróleo, enquanto os postos repassam esses aumentos de forma 
automática para o consumidor. “A política da Petrobras é um equívoco ao não levar em 
conta sua produção de combustível no Brasil, indexando seu preço às oscilações do 
mercado de commodities e ao câmbio”, afirma Manoel Vitório. A empresa, acrescenta, 
“deve responder ainda por que  mantém capacidade ociosa nas refinarias”. Se os preços 
continuarem subindo, avalia, é o consumidor que seguirá sendo penalizado. 

Segundo resultados apurados pela Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 
2020, divulgada em 10/11 pelo IBGE, no primeiro ano da pandemia da covid-19, mostram 
que, em geral, as proporções de municípios baianos que criaram normas, regulamentaram 
sanções ou realizaram ações para tentar combater ou controlar a propagação da doença 
foram maiores do que no país como um todo. 
 
No ano passado, apenas três cidades na Bahia disseram não ter adotado nenhuma medida 
de isolamento social tendo em vista evitar a propagação da covid-19: Andaraí, Camacan e 
São Sebastião do Passé. Isso correspondeu a 0,7% das 409 que responderam sobre esse 
tema (no total, o estado tem 417 municípios), ou seja, 99,3% dos municípios adotaram 
isolamento social. 
 
Na Bahia, assim como no Brasil, a medida mais relatada foi decretar isolamento social, 
informada por 339 prefeituras no estado, 82,8% das que responderam. Nacionalmente, 
4.390 municípios (80,3% dos que responderam) decretaram isolamento em 2020. 
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A instalação de barreiras sanitárias foi outra estratégia bastante disseminada entre os 
municípios baianos, muito mais do que no Brasil como um todo e do que na grande 
maioria dos estados. Ou seja, 98,0% das cidades na Bahia instalaram barreiras sanitárias. 
O percentual ficou bem acima do nacional e foi o 4º maior dentre os 26 estados.  
 
A produção industrial baiana cresceu 3,7% na passagem de agosto para setembro, na 
comparação com ajuste sazonal, conforme divulgado pela Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM-PF) Regional do IBGE. O crescimento veio após o resultado negativo de agosto            
(-2,6%). A Bahia teve o segundo melhor resultado nesse indicador entre os 15 locais 
pesquisados, ficando abaixo apenas de Pernambuco (3,9%). Nessa comparação, o estado 
apresentou ainda um desempenho muito superior ao nacional, onde a produção industrial 
teve variação negativa (-0,4%). 

Apesar do resultado positivo na passagem de agosto para setembro, o setor fabril da 
Bahia seguiu com produção muito aquém da verificada antes do início da pandemia da 
covid-19, operando num patamar 20,3% abaixo de fevereiro de 2020. O resultado também 
foi negativo em relação a setembro de 2020, com queda de 13,3%. Entre as atividades, as 
maiores quedas ocorreram em Veículos (-96,2%), Metalurgia (-27,2%), Produtos químicos 
(-16,1%), Bebidas (-11,3%), Borracha e material plástico (-8,4%) e Minerais não metálicos 
(-0,7%). No acumulado do ano, a indústria baiana registrou retração de 13,4%, em relação 
ao mesmo período anterior. O indicador, no acumulado dos últimos 12 meses, apresentou 
declínio de 10,3% na mesma base de comparação. 

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

Agropecuária 
 

 A cidade de Itapetinga recebeu no dia 04/11 o evento de lançamento da 
Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa, que segue até o dia 30 de 
novembro para bovinos de zero a 24 meses. A região é uma das mais tradicionais 
na bovinocultura do estado, com mais de um milhão de cabeças, e foi no 
município, em abril de 1968, que o estado da Bahia realizou a primeira vacinação 
contra a febre aftosa. (Ascom/Seagri-BA, 04/11/2021). 
 

 O último foco de febre aftosa identificado na Bahia ocorreu em 1997 e, a partir 
dali, o estado iniciou um intenso trabalho de combate à doença, incluindo a 
criação da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) em 1999. A ênfase 
dessa segunda etapa da campanha de vacinação está sendo a geolocalização de 
propriedades como parte da estratégia de suspensão da obrigatoriedade da 
imunização dos animais. (Ascom/Seagri-BA, 04/11/2021). 
 

 O destaque da região vai para o município de Itambé onde 100% das fazendas já 
foram georreferenciadas pelos técnicos da Adab, com o apoio do setor produtivo. 
“A produção é nossa, mas ninguém faz defesa agropecuária sozinho. Temos que 



 

7 

Semanal (04-10/11/2021)  

estar juntos em todas as ações, realizando as atividades de forma compartilhada e 
coordenada com sindicatos, cooperativas e frigoríficos”, destacou o diretor geral 
da Adab, Oziel Oliveira, acompanhado pelo diretor de defesa sanitária animal, 
Carlos Augusto Spínola, acrescentando que “nesse sentido, a Adab é um órgão 
preventivo que existe para garantir a pujança do agro”. (Ascom/Seagri-BA, 
04/11/2021). 
 

 Em outubro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida 
oficial da inflação, calculado pelo IBGE, ficou em 1,22% na Região Metropolitana de 
Salvador (RMS). O índice teve a segunda aceleração seguida, aumentando mais do 
que no mês anterior (havia sido de 0,70% em agosto e 1,11% em setembro). Foi a 
maior inflação para um outubro em 16 anos - desde 2005, quando havia ficado em 
1,26%. Considerando todos os meses do ano, foi o IPCA mais alto desde dezembro 
de 2019 (1,26%). (IBGE, 10/11/2021). 
 

 Os alimentos tiveram o segundo maior aumento médio neste ano (1,03%), abaixo 
apenas do registrado em janeiro (1,08%), e foram a segunda principal pressão 
inflacionária em outubro, na RMS. As contribuições mais importantes no grupo 
vieram do tomate (21,91%, segunda maior alta dentre os itens considerados no 
IPCA), das refeições fora de casa (1,04%) e do frango em pedaços (5,04%). (IBGE, 
10/11/2021). 
 
 

 Por outro lado, quatro dos cinco produtos que mais contribuíram para segurar o 
aumento do IPCA da RMS em outubro foram alimentos, liderados pelo lanche fora 
de casa (-3,91%), o pão francês (-1,49%) e a cebola (-9,64%). (IBGE, 10/11/2021). 
 

 A Portaria 70/2021 instituiu o Fórum Estadual de Gestores da Agricultura, 
Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Feagri), que está aberto à adesão dos 417 
municípios do estado. Idealizado, criado e com coordenação geral da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), o fórum será 
constituído por gestores municipais das esferas de desenvolvimento da 
agropecuária, secretários ou diretores ou coordenadores. Com o intuito de iniciar 
as ações do Fórum, a Seagri anuncia a realização do primeiro encontro, no dia 29 
de novembro, na sede da União dos Municípios da Bahia, em Salvador. 
(Ascom/Seagri-BA, 2021). 
 

 O Feagri propõe-se a auxiliar os municípios nas ações de formação e capacitação 
em gestão e em políticas públicas dos setores ligados aos negócios do campo, 
fomentando parcerias institucionais entre municípios e órgãos estaduais. Outro 
objetivo da iniciativa é fortalecer a participação da sociedade civil e do controle 
social por meio da criação de Conselhos Municipais específicos que tratem da 
agricultura, da pecuária, da irrigação, da pesca e da aquicultura, dentre outras 
ações. (Ascom/Seagri-BA, 2021). 
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Indústria 
 

 
 A produção industrial baiana cresceu 3,7% na passagem de agosto para setembro, 

na comparação com ajuste sazonal, conforme divulgado pela Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM-PF) Regional do IBGE. O crescimento veio após o resultado negativo 
de agosto (-2,6%). A Bahia teve o segundo melhor resultado nesse indicador entre 
os 15 locais pesquisados, ficando abaixo apenas de Pernambuco (3,9%). Nessa 
comparação, o estado apresentou ainda um desempenho muito superior ao 
nacional, onde a produção industrial teve variação negativa (-0,4%). Apenas seis 
locais dentre os 15 pesquisados apresentaram crescimento nesse confronto. (IBGE, 
10/11/2021). 

 
 Apesar do resultado positivo na passagem de agosto para setembro, o setor fabril 

da Bahia seguiu com produção muito aquém da verificada antes do início da 
pandemia da covid-19, operando num patamar 20,3% abaixo de fevereiro de 2020. 
O resultado também foi negativo em relação a setembro de 2020, com queda de 
13,3% na produção industrial baiana. O estado teve a nona retração consecutiva 
nesse indicador e o terceiro pior recuo do país, superior apenas aos índices do 
Amazonas (-13,5%) e da Região Nordeste como um todo (-13,7%), que sofre a 
influência do desempenho da Bahia. (IBGE, 10/11/2021). 
 

 O recuo da indústria baiana em setembro ocorreu com oito das 12 atividades 
pesquisadas assinalando queda da produção. Entre as atividades as maiores 
quedas ocorreram em Veículos (-96,2%), Metalurgia (-27,2%), Produtos químicos (-
16,1%), Bebidas (-11,3%), Borracha e material plástico (-8,4%) e Minerais não 
metálicos (-0,7%). Os principais aumentos ocorreram em Couro, artigos para 
viagem e calçados (31,7%), Celulose, papel e produtos de papel (4,8%), Derivados 
de petróleo (3,7%) e Produtos alimentícios (2,1%). (IBGE, 10/11/2021). 

 
 No acumulado do ano, a indústria baiana registrou retração de 13,4%, em relação 

ao mesmo período anterior. O indicador, no acumulado dos últimos 12 meses, 
apresentou declínio de 10,3% frente ao mesmo período anterior. (IBGE, 
10/11/2021). 

 
 A produção industrial do País caiu 0,4% no curso de agosto para setembro, 

segundo a Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo IBGE. Essa é a quarta queda 
consecutiva do indicador, que acumula perda de 2,6% no período. Com isso, a 
indústria se encontra 3,2% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, no cenário 
pré-pandemia, e 19,4% abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011. Na 
comparação com setembro do ano passado, a produção industrial caiu 3,9%.  No 
ano, o setor acumulou expansão de 7,5% e, nos últimos 12 meses, de 6,4%. Após 
registrar crescimentos desde o quarto trimestre de 2020, no terceiro trimestre de 
2021 a produção industrial teve queda de 1,1%, na comparação com o mesmo 
trimestre do ano anterior. (IBGE, 04/11/2021). 

 
 A perda de dinamismo observada na produção industrial na passagem do segundo 

(22,7%) para o terceiro trimestre de 2021 (-1,1%) foi explicada pela redução de 
ritmo verificada nas quatro grandes categorias econômicas, com destaque para 
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bens de consumo duráveis (de 127,7% para -16,9%) e bens de capital (de 78,5% 
para 27,3%). Os setores produtores de bens intermediários (de 17,6% para -2,0%) e 
de bens de consumo semi e não-duráveis (de 10,9% para -2,8%) também 
assinalaram perda de dinamismo entre os dois períodos. (IBGE, 04/11/2021). 

  
 Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, dez das 26 atividades tiveram resultados 

negativos na comparação com o mês de agosto. Entre elas, os maiores impactos no 
índice geral de setembro vieram do segmento de produtos alimentícios, que 
recuou 1,3%, e de metalurgia (-2,5%). Entre os que registraram alta, destacaram-se 
produtos farmoquímicos e farmacêuticos (6,5%), outros produtos químicos (2,3%), 
coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,0%) e máquinas e 
equipamentos (1,9%). (IBGE, 04/11/2021). 
 

 O faturamento real da Indústria de Transformação, segundo a pesquisa de 
Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), caiu 1,5% em 
setembro frente a agosto, na série livre de efeitos sazonais. O resultado segue a 
tendência de retração observada desde o início do ano. O emprego da Indústria de 
Transformação, que vinha crescendo a taxas elevadas em 2021, desacelerou. Após 
o crescimento de apenas 0,1% em agosto, o emprego ficou estagnado em 
setembro. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) e o rendimento médio real 
também apresentam tendência de retração, ainda que mais brandas. (CNI, 
04/11/2021). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 Em outubro, o endividamento cresceu, mas em ritmo menos acelerado. Segundo a 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o 
percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer chegou a 74,6%. Esse 
número representa uma alta de 0,6 ponto percentual em relação a setembro, e o 
11º aumento seguido. Em relação a outubro de 2020, o aumento foi de 8,1 pontos, 
sendo o segundo maior crescimento anual da série histórica. (CNC, 04/11/2021). 
 

 O percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso atingiu 25,6%, ficando 
0,1 ponto acima do registrado no mês anterior e 0,5 ponto abaixo do apurado em 
outubro de 2020. Já a parcela que declarou não ter condições de pagar contas ou 
dívidas reduziu de 10,3% para 10,1% na passagem mensal e 1,8 ponto na 
comparação anual. (CNC, 04/11/2021). 

 
 Os dados da Peic revelam que a proporção de famílias endividadas por mais de um 

ano vem crescendo desde o fim do primeiro trimestre deste ano, atingindo a 
máxima histórica de 35,8%. O endividamento na modalidade de cartão de crédito 
atingiu 84,9% do total de dívidas contratadas. Em relação a outubro de 2020, o 
avanço foi de 6,4 pontos no endividamento. Em relação a outubro de 2019, o 
incremento foi de 6,0 pontos. (CNC, 04/11/2021). 
 

 O levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
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(Fenabrave) aponta que em outubro houve retração de 7,99% nas transações de 
veículos usados. Apesar da queda, pelo segundo mês consecutivo, o mercado 
segue aquecido, registrando crescimento de mais de 30,0% no acumulado de 
janeiro a outubro de 2021. (Fenabrave, 05/11/2021). 
 

 Em outubro, as vendas da indústria de materiais de construção caíram, pelo 
segundo mês consecutivo, na comparação anual. Para a Abramat, entidade que 
representa o setor, o crescimento neste ano deve superar a projeção de 8,0%, 
chegando a 9,0%. Em dez meses, as vendas de materiais acumulam expansão de 
12,8% e, nos 12 meses encerrados em outubro, alta de 13,3%. (Valor Econômico, 
09/11/2021). 
 

 O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo IBGE, para 
o mês de outubro, ficou em 1,22% na RMS. Com o resultado do mês, o IPCA na 
RMS já tem alta de 8,11% no acumulado de janeiro a outubro de 2021, ficando um 
pouco abaixo do índice nacional (8,24%). Nos 12 meses encerrados em outubro, a 
inflação na RMS também seguiu acelerando e ficou em 10,38%. No Brasil, o IPCA 
acumula alta de 10,67% nos 12 meses considerados até outubro. (IBGE, 
10/11/2021). 
 
 
 
Serviços & Turismo 

 

 O terceiro encontro trimestral entre economistas de mercado e diretores do Banco 
Central, que ocorreu na terça-feira (09), foi novamente marcado por preocupações 
com a atividade econômica. Os cenários expostos indicaram um ambiente de 
inflação alta em 2022 e de crescimento muito baixo ou até mesmo retração da 
atividade econômica. Houve, entre os economistas, quem apontasse que o PIB 
cíclico deve entrar em recessão diante do aperto monetário em vigor. No entanto, 
alguns fatores não-cíclicos poderiam dar algum apoio à atividade em 2022, como o 
setor agropecuário, a reabertura do setor de serviços e alguma reversão nas 
questões de oferta. Esses setores poderiam, assim, garantir um crescimento 
positivo, embora em níveis baixos. Além disso, um dos analistas chegou a apontar 
que seus modelos já indicam um PIB negativo em 2023. (Valor Econômico). 
 

 Montar a operação, obter financiamento e competir são pilares importantes que 
as novas operadoras de telefonia celular começaram a construir desde que saíram 
vitoriosas do leilão da quinta geração de serviços móveis (5G), na semana passada. 
O negócio requer capital intensivo constante, como repetem sempre as teles, 
como operadoras dominantes. A participação no leilão foi o primeiro desafio para 
as empresas ‘novatas’ no setor, embora já atuem no mercado de conexão à 
internet por fibra óptica. (Valor Econômico). 
 

 A Organização Mundial de Turismo (OMT) e o Instagram uniram forças para 
produzir um "Manual de Estratégia de Recuperação Turística". O objetivo dessa 
colaboração é ajudar destinos e empresas a aproveitar o poder da narrativa digital 
e visual para alcançar novos públicos e reiniciar o turismo. Essa primeira parceria 
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com o Instagram faz parte do roteiro da OMT em direção à inovação digital para 
impulsionar o reinício do turismo, especialmente o turismo local e sustentável. 
Também representa o reconhecimento do Instagram ao turismo como gerador de 
oportunidades em todo o mundo.  A parceria foi anunciada tendo como pano de 
fundo a World Travel Market em Londres, a principal feira de turismo onde a OMT 
reúne líderes políticos e empresariais, e depois que a OMT expandiu a resposta 
unificada do turismo à emergência climática na Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática COP26 em Glasgow. (OMT). 
 

 Além do setor aéreo, que ultrapassou a marca de 2,1 milhões de passageiros, o 
feriado de Finados (02/11) também registrou saldo positivo para a hotelaria 
nacional. Isso porque, de acordo com um levantamento realizado pelo Ministério 
do Turismo, os hotéis dos principais atrativos do país registraram taxas de 
ocupação acima dos 75%. Destinos como Foz do Iguaçu (PR), Poços de Caldas (MG) 
e Tutóia (MA) – porta de entrada para os Lençóis Maranhenses - atingiram 
ocupação máxima no período. No Rio Grande do Sul, a Região das Hortênsias, que 
compreende os municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café, São 
Francisco de Paula e Caxias do Sul, registrou uma média de 80% de ocupação 
hoteleira. Quem também atingiu esse índice foram as cidades de Caldas Novas 
(GO), Rio de Janeiro (RJ), Balneário Camboriú (SC), Salvador (BA) e Cabo de Santo 
Agostinho (PE). Os hotéis da baixada santista, em São Paulo, tiveram ocupação 
média de 90%, mesmo índice da hotelaria do estado de Alagoas, Ilhéus (BA) e 
Fernando de Noronha (PE), que teve 92% de sua capacidade atingida. (MTur). 
 

 Em tempos de retomada da atividade turística, a cidade de Salvador acaba de 
ganhar um atrativo turístico completamente revitalizado: a Igreja de Nossa 
Senhora da Saúde e Glória. A obra contou com repasse de R$ 8 milhões do 
Ministério do Turismo, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). O templo, localizado no bairro da Saúde, foi entregue dia 08/11. 
O trabalho de revitalização da igreja durou três anos. Foram executados serviços 
de infraestrutura elétrica e hidrossanitária, além da criação de plataforma 
elevatória para acessibilidade. Por fim, foi construído um novo anexo, que terá 
como função alocar atividades de apoio e abrigará ações sociais da paróquia de 
Nossa Senhora da Saúde. Com a entrega da revitalização, o Iphan totaliza no ano 
de 2021, um investimento de aproximadamente R$ 25,2 milhões em bens 
tombados no estado da Bahia. No primeiro semestre deste ano, foram entregues 
restauradas as igrejas Matriz do Santíssimo Sacramento, em Itaparica, e Matriz de 
São Bartolomeu, em Maragogipe. (MTur). 
 

 A Bahia passa a contar com dois novos voos da Azul Linhas Aéreas, ligando a cidade 
mineira de Montes Claros a Salvador e Porto Seguro, que irão funcionar na alta 
temporada. A empresa decidiu abrir as linhas, em função do aumento na procura 
dos mineiros por destinos baianos e das ações desenvolvidas pela Secretaria de 
Turismo do Estado (Setur-BA) no setor. De 20 de dezembro a 30 de janeiro, estará 
em operação a linha Montes Claros-Porto Seguro, com frequências semanais às 
segundas, quartas e sextas-feiras e aos domingos. De 21 de dezembro a 29 de 
janeiro, será oferecido o voo Montes Claros-Salvador. (Setur-BA). 
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Comércio Exterior 
 
 

 Novamente guiado, sobretudo pelo avanço dos preços, as exportações baianas 
cresceram 20,4% em outubro, ante o registrado em igual mês de 2020, alcançando 
US$ 921,3 milhões. As importações acusaram crescimento maior, recuperando o 
fôlego perdido no segundo trimestre, tendo incremento de 71,7%, chegando a US$ 
791,1 milhões, puxadas pelos combustíveis e pelo aumento das cotações de 
commodities energéticas no mercado internacional. 
 

 Apesar do crescimento das exportações e de seus preços médios, houve uma 
desaceleração do crescimento das cotações das commodities minerais e agrícolas, 
além do início da entressafra. Houve também menor embarque para a Argentina (-
24%), depois de meses seguidos de crescimento. A queda se deu pela falta de 
componentes decorrente dos gargalos nas cadeias de produção, que vêm 
prejudicando, sobretudo produtos industriais (mecânica, automotiva, química) e à 
escassez de dólares na Argentina, que mina as importações de empresas.  
 

 No acumulado do ano, as exportações baianas alcançaram US$ 8,24 bilhões, com 
alta de 29,6% em relação a igual período do ano anterior, e já supera toda a receita 
obtida anual de 2020 que foi de US$ 7,84 bilhões. As perspectivas poderiam ser 
melhores, se alguns indicadores da Europa e da Ásia não apontassem na direção de 
um crescimento mais fraco dessas economias no terceiro trimestre, afetado por 
problemas com as cadeias de suprimentos globais, forte aceleração da inflação e 
impacto da variante delta da covid-19 e de suas consequências. 
 

 Já pelo lado das importações, o resultado de outubro foi influenciado pelo 
aumento do volume desembarcado de combustíveis (principalmente nafta), e 
também pelo impacto do aumento dos preços desses bens, como uma série de 
outros produtos industriais afetados pela crise de abastecimento de componentes. 
O aumento das compras externas a partir de agora também está ligado à retomada 
da atividade econômica e também pelo crescimento dos preços de insumos. 
 

 No acumulado até outubro, as importações atingiram US$ 6,14 bilhões, com 
crescimento de 52,1% sobre o mesmo período do ano passado.  A importação de 
combustíveis (139,4%) e de fertilizantes (49,5%), devem continuar pressionados, 
respectivamente, pela crise hídrica e pela expectativa de safra recorde em 2021,  o 
que explica parte da aceleração mais recente de preços das importações. 
 

 A Organização Mundial do Comércio (OMC) reconhece um impacto significativo 
das exportações e importações na alta de emissões de gases de efeito estufa. E 
alerta que, com a mudança climática, pode ocorrer uma piora de desastres 
naturais que causariam disrupções nas cadeias globais. A entidade publicou cinco 
notas de análise durante a COP26, a Conferência do Clima em Glasgow, nas quais 
constata a alta das emissões de gases vinculadas à produção, transporte e descarte 
de bens negociados mundialmente. Mas conclui dizendo que o comércio poderá 
ser parte da solução. A constatação é de que os ganhos do comércio global, 
medidos como os benefícios para produtores e consumidores, excedem os custos 
ambientais das emissões de CO2. Considera que políticas e avanços em tecnologias 
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verdes podem levar a uma redução nas emissões vinculadas ao comércio e ao 
transporte no futuro. Exemplifica com o que já acontece no mercado de 
equipamentos para energia solar, com preços mais baixos. (Valor Econômico, 
08/11/2021). 
 

 O governo decidiu se antecipar a um eventual consenso entre os membros do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul)  e publicou no dia 05/11 uma medida 
que reduz em 10% as tarifas de importação de quase 90% dos produtos e serviços 
usados pelo país. Para o ministro Paulo Guedes (Economia), facilitar a entrada de 
bens estrangeiros ajudará a moderar a inflação. "O momento atual, em que temos 
uma pressão inflacionária forte na economia brasileira e gostaríamos de dar um 
choque de oferta [ao] facilitar a entrada de importações para dar moderação nos 
reajustes de preços, é ideal para fazer uma abertura, ainda que tímida, da 
economia", afirmou Guedes em evento da Confederação Nacional do Comércio. O 
ministro afirmou que a pandemia elevou o preço dos alimentos e da energia em 
todo o mundo e diz que isso reforça a necessidade de o país se integrar à cadeia de 
comércio global. "Nós precisamos adquirir comida mais barata uns dos outros e de 
outras regiões do mundo", disse o ministro. (Folha de S. Paulo, 05/11/2021). 
 

 A relevância do Mercosul para o Brasil dependerá de sua capacidade para 
responder às oportunidades do mercado, afirmou o ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Ele acrescentou que a economia digital é “uma segunda grande 
oportunidade de relançamento” do bloco como plataforma de integração à 
economia global, após décadas de atraso na negociação de novos acordos 
comerciais que comprometeram seu propósito original. Flexibilizar o Mercosul 
para que “cada um siga seu caminho”, equivaleria a uma “eutanásia suave”, 
avaliou o ex-embaixador na Argentina e ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior José Botafogo Gonçalves. Ele conta que o Uruguai defende 
essa ideia há algum tempo, mas o Brasil sempre resistiu. (Valor Econômico, 
09/11/2021). 
 
 
 
Finanças Públicas 
 
 

 Estudo apresentado pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado (Fonacate) na Comissão de Direitos Humanos (CDH), na quarta-feira (8), 
aponta que a reforma administrativa (PEC 32/2020), em tramitação na Câmara dos 
Deputados, é uma iniciativa para reforçar a "financeirização" e privatização das 
finanças públicas federais. (Agência Senado). 
 

 O grupo é contrário à aprovação da proposta e, desde 2016, vem realizando 
estudos sobre as reformas apresentadas pelo atual governo, reunidos no livro 
Rumo ao Estado Necessário: críticas à proposta de governo para a reforma 
administrativa e alternativas para um Brasil republicano, democrático e 
desenvolvido. Durante a reunião, os participantes discorreram sobre o capítulo 
Financeirização e Privatização das Finanças Públicas no Brasil: arranjo institucional 
e implicações econômicas e sociais. De acordo com o presidente da Fonacate, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/brasil-e-argentina-fecham-acordo-para-reduzir-tarifa-comum-do-mercosul-em-10-em-uma-derrota-para-guedes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/precos-globais-de-alimentos-tem-maior-aumento-em-uma-decada.shtml
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Rudinei Marques, as finanças públicas estão sendo “capturadas por interesses 
privados”, de forma contrária ao desenvolvimento nacional e ao atendimento da 
população. (Agência Senado). 
 

 Em pronunciamento, na terça-feira (9), o senador José Aníbal (PSDB-SP) defendeu 
a aprovação do Projeto de Resolução do Senado (PRS 59/2021), que prevê a 
alteração do regimento interno do Senado para dar à Consultoria a atribuição de 
elaborar estudos que permitirão a avaliação periódica do sistema tributário 
nacional. A ideia, segundo José Aníbal, é levar aos senadores informações precisas 
sobre os impactos de renúncias fiscais, concedidas pelo governo, nos instrumentos 
de partilha de receitas entre os entes da federação, a adequação de contrapartidas 
dos beneficiários e os efeitos redistributivos e econômicos gerais e setoriais. 
Segundo o senador, a medida é importante, porque o governo deixa de arrecadar 
entre R$350 bilhões e R$ 390 bilhões por causa das renúncias fiscais, no momento 
em que se discute de onde tirar dinheiro para pagar o auxílio-Brasil, no valor de 
R$50 bilhões. (Agência Senado).  
 

 O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu barrar os repasses parlamentares 
feitos por meio de emendas do relator, prática conhecida como "orçamento 
secreto". Na terça-feira (9/11), sete ministros se manifestaram contra a medida e 
dois votaram a favor. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi 
ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), por violação aos princípios da 
legalidade e da transparência, ao controle social das finanças públicas e ao regime 
de emendas parlamentares. A ação passou a tramitar em conjunto com outras três 
semelhantes, dos partidos Novo, Cidadania e PSB. (Consultor Jurídico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150463
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  
Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores;  

(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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