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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
As importações da China cresceram em maio no ritmo mais forte em 10 anos, alimentadas 
pelo aumento da demanda por matérias-primas, embora a alta das exportações tenha 
desacelerado mais do que o esperado em meio a problemas causados por casos de covid-
19 nos portos do sul do país. 
 
Embora a forte recuperação em mercados desenvolvidos tenha alimentado a demanda 
por produtos chineses, a escassez global de semicondutores, custos mais altos de frete e 
matérias-primas, gargalos de logística e o fortalecimento do iuan afetaram o cenário para 
o país. 
 
As exportações da China denominadas em dólar cresceram 27,9% em maio na 
comparação com o ano anterior, contra 32,3% em abril e expectativa de analistas de 
32,1%. As importações aumentaram 51,1% em maio sobre o ano anterior em dólares, 
crescimento mais forte desde janeiro de 2011, porém abaixo da alta de 51,5% esperada 
em pesquisa da Reuters. 
 
A China registrou um superávit comercial de 45,53 bilhões de dólares no mês, contra saldo 
de 42,86 bilhões em abril, mas abaixo dos 50,5 bilhões de dólares esperados. 
 
O índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,6% em maio e 
5% na base anual, acima do esperado pelos economistas, de acordo com dados divulgados 
pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) dia 10. A alta na base anual é a maior para o período 
desde agosto de 2008, quando o indicador subiu 5,3%. A projeção, segundo consenso 
Refinitiv, era de alta de 0,4% na comparação com abril e de 4,7% frente maio de 2020. 
 
Com relação ao núcleo da inflação, que exclui os componentes voláteis de alimentos e 
energia, a alta foi de 0,7% na comparação com abril e 3,8% frente a maio do ano passado - 
a expectativa era de alta de 0,4% na base mensal e de alta de 3,4% na comparação anual. 
 
A inflação mais alta nos EUA acende o alerta no mundo todo, dado que pode pressionar o 
Federal Reserve (o Fed, o Banco Central do país) a elevar a taxa de juros antes do 
esperado de forma a segurar os preços. Uma alta nos juros dos EUA, por sua vez, pode 
desencadear uma fuga de capital de países como o Brasil. 
 
Reunidos em Londres, ministros da economia do G7, grupo que inclui Estados Unidos, 
Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Itália e Japão, além da União Europeia, 
concordaram em combater a evasão fiscal, forçando as multinacionais a pagar mais 
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impostos nos países onde fazem negócios. Um acordo histórico anunciado pelos países 
mais ricos para fazer as multinacionais pagarem mais impostos. 
 
O acordo anunciado pelo G7 pode resultar num fluxo de bilhões de dólares para que 
governos consigam pagar dívidas contraídas durante a pandemia de covid-19. Durante a 
reunião, os participantes concordaram que as empresas multinacionais precisarão pagar 
uma alíquota mínima de 15% em cada país em que operam. O Chanceler do Tesouro do 
Reino Unido, Rishi Sunak, disse que o acordo criaria "um sistema tributário mais justo para 
o século 21". 
 
O acordo do G7 seguirá em pauta e será discutido no próximo mês durante uma reunião 
do G20, grupo que inclui também Brasil, Índia, China, África do Sul, Rússia e outras nações. 
 
Após o anúncio, as gigantes da tecnologia fizeram uma avaliação otimista. "Queremos que 
o processo de reforma tributária internacional seja bem-sucedido e reconhecemos que 
isso pode significar que o Facebook pagará mais impostos e em lugares diferentes", 
admite Clegg, vice-presidente da empresa. 
 
Um porta-voz da Amazon, por sua vez, disse que o acordo é um "passo à frente" para 
trazer "estabilidade ao sistema tributário internacional". Já um representante do Google 
declarou apoio ao "trabalho que está sendo feito para atualizar as regras tributárias 
internacionais". 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
As vendas do comércio varejista cresceram 1,8% em abril, na comparação com março, de 
acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados dia 8, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da maior alta para um mês de abril em 
21 anos, mesmo em meio às restrições ainda impostas pelas medidas de combate ao 
coronavírus. Com o resultado, o setor eliminou a queda de 1,1% em março e voltou a ficar 
acima do patamar pré-pandemia, depois de ter ido abaixo dele no mês anterior. 
 
Na comparação com abril do ano passado, o volume de vendas no varejo cresceu 23,8%. É 
a segunda taxa positiva consecutiva nesse indicador. O comércio varejista ampliado 
registrou 41,0% de aumento, segundo crescimento consecutivo e o maior da série no 
indicador que confronta o resultado do mês com igual mês do ano anterior. O aumento 
recorde é explicado pela base de comparação baixa. O setor acumula crescimento de 4,5% 
no ano e de 3,6% nos últimos 12 meses.  
 
Das oito atividades pesquisadas, sete tiveram aumento nas vendas na passagem de março 
para abril. A maior alta foi em móveis e eletrodomésticos (24,8%), seguida de tecidos, 
vestuário e calçados, de 13,8%. 
 
O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,7% em abril, na comparação com 
março, apontam os dados divulgados dia 11, pelo IBGE. Com o resultado, o setor 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/05/g7-se-compromete-com-imposto-mundial-para-grandes-empresas-de-pelo-menos-15percent.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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recuperou parte do recuo de março (-3,1%), mas continua abaixo do patamar pré-
pandemia. O setor de serviços ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar de fevereiro de 
2020 e 13,1% abaixo do pico histórico, registrado em novembro de 2014, segundo o IBGE. 
 
Na comparação com abril de 2020, o volume de serviços avançou 19,8%, segunda taxa 
positiva seguida e a mais intensa da série histórica, iniciada em janeiro de 2012, favorecida 
pela fraca base de comparação. 
 
No acumulado do ano, o setor tem alta de 3,7%. Em 12 meses, ainda está negativo, mas 
manteve a trajetória de recuperação iniciada em fevereiro, ao passar de -8% em março 
para -5,4% em abril. O setor de serviço é o que possui o maior peso na economia brasileira 
e tem sido também o mais prejudicado pela pandemia do coronavírus. 
 
A alta de 0,7% de março para abril foi acompanhada por apenas duas das cinco atividades 
pesquisadas: informação e comunicação (2,5%) e serviços prestados às famílias (9,3%), 
liderados, principalmente, pelos restaurantes. “Esse resultado dos serviços prestados às 
famílias deve ser relativizado, já que em março eles caíram 28,0%, no momento em que 
houve decretos estaduais e municipais que restringiram o funcionamento de algumas 
atividades para controle da disseminação do vírus. Isso fez o consumo reduzir 
significativamente naquele mês, então em abril houve um crescimento maior por conta da 
base de comparação muito baixa”, ponderou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. 
 
Os depósitos na poupança superaram os saques em R$ 72,6 milhões em maio, informou o 
Banco Central. É o segundo mês consecutivo do ano com resultado positivo. Os depósitos 
na caderneta de poupança somaram R$ 281,236 bilhões em maio e as retiradas, R$ 
281,163 bilhões. Somados, os saldos de todas as contas poupança do país alcançaram R$ 
1,02 trilhão, considerando o rendimento de quase R$ 2 bilhões da caderneta em maio. 
 
No acumulado de janeiro a maio deste ano, os brasileiros já retiraram R$ 23,6 bilhões da 
caderneta de poupança, o resultado está negativo porque, nos três primeiros meses de 
2021, os clientes retiraram R$ 27,5 bilhões líquidos da poupança. Os saques coincidiram 
com as tradicionais despesas de começo de ano, como Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), matrícula 
escolar e material escolar. 
  
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, ficou 
em 0,83% em maio, bem acima da taxa de 0,31% registrada em abril, conforme divulgou 
dia 9 o IBGE. Com o resultado, a inflação permanece bem acima do teto da meta do 
governo para a inflação no ano – o centro da meta é de 3,75%, podendo variar entre 
2,25% e 5,25%. "Foi o maior resultado para um mês de maio desde 1996 (1,22%). O 
acumulado no ano foi de 3,22%, e o dos últimos 12 meses, de 8,06%, acima dos 6,76% 
registrados nos 12 meses imediatamente anteriores", informou o IBGE.  
 
 
 
 

https://g1.globo.com/economia/post/2021/05/06/poupanca-em-abril-depositos-superam-saques-pela-primeira-vez-no-ano-informa-bc.ghtml
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1.3 Cenário Baiano 
 
A Petrobras teve aval do órgão brasileiro de defesa da concorrência, o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que aprovou a operação de venda de sua 
refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, ao Mubadala Investment Company, fundo 
soberano do governo de Abu Dhabi, sem restrições, segundo publicação no Diário Oficial 
da União, do dia 9 de junho. A Petrobras anunciou no final de março que fechou negócio 
de 1,65 bilhão de dólares junto ao Mubadala pela Rlam, a primeira de oito refinarias 
colocadas no mercado pela estatal a ter seu contrato de venda assinado. 
 
Em parecer, o Cade destacou que o grupo Mubadala não atua no setor de refino no Brasil, 
o que faz com que a transação possa ser vista como pró-competição, "por gerar 
desconcentração no setor de produtos derivados de petróleo". A operação chegou a ser 
questionada no Tribunal de Contas da União (TCU) por acusações de que a operação teria 
sido fechada por valores abaixo de mercado, mas o tribunal julgou improcedente uma 
denúncia nesse sentido. 
 
O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE para abril apontou que 
a produção de cereais, de leguminosas e de oleaginosas estimada para 2021 sofreu um 
declínio em relação ao mês anterior (-0,6%, ou 1,7 milhão de toneladas), mas continua 
representando um recorde na série histórica, devendo totalizar 262,8 milhões de 
toneladas, 3,4% superior à obtida em 2020 (254,1 milhões de toneladas), aumento de 8,6 
milhões de toneladas.  

A produção industrial baiana, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, caiu 
12,4%, em abril frente a março de 2021 (série com ajuste sazonal), quinta queda seguida, 
com perda de 31,8% no período. A queda do mês de abril, em comparação a março, 
coloca a produção industrial baiana 34,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Já em 
relação a abril de 2020, a indústria recuou 10,0%, quarta taxa negativa consecutiva nessa 
comparação. A indústria acumula queda de 16,3% no ano, intensificando a queda em 
relação ao último quadrimestre de 2020 (-1,8%). O acumulado em doze meses manteve-se 
negativo (-9,8%), sendo que a última taxa positiva nessa comparação foi em maio de 2019 
(1,4%). 

Segundo a Fieb – Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o encerramento das 
atividades do complexo Ford Camaçari afetou fortemente toda uma cadeia produtiva no 
estado, acrescido de outro fator negativo: a ocorrência de paradas para manutenção na 
RLAM no início de ano, o que afeta todo o agregado, pelo seu elevado peso na matriz 
industrial baiana. Adicionalmente, a indústria continua a conviver com as dificuldades da 
crise do coronavirus que tem provocado redução na oferta e encarecimento de insumos 
produtivos. 

Já as vendas no comércio varejista baiano registraram em abril de 2021 crescimento de 
10,4%, frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. No 
cenário nacional, a expansão nos negócios foi de 1,8 %, na mesma base de comparação. 
Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no Estado da Bahia cresceram 36,6%. 
No acumulado do ano, a taxa foi positiva em 5,0%. O comércio varejista ampliado, que 

https://br.investing.com/commodities/crude-oil
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inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de 
construção apresentou expansão de 51,9% nas vendas, em relação à igual mês do ano 
anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi negativa em 1,7%.  

Segundo análise da SEI, o crescimento das vendas do varejo baiano em abril na análise 
sazonal pode ser atribuído à retomada das atividades não essenciais em Salvador que 
ficaram suspensas no período de 26 fevereiro a 04 de abril por conta do decreto estadual; 
do resultado apresentado para a confiança do consumidor que recuperou parte das 
perdas sofridas em março e do dinamismo apresentado no mercado de trabalho baiano. 

Em abril, o volume do setor de serviços na Bahia voltou a recuar na comparação com o 
mês anterior (-1,2%), na série com ajuste sazonal, após ter crescido na passagem de 
fevereiro para março (3,2%). Foi um resultado pior que o do país como um todo, onde 
houve variação positiva de 0,7% nessa comparação, e seguiu o movimento de recuo 
verificado em 14 das 27 unidades da Federação. Apesar do recuo frente ao mês anterior, 
na comparação com abril de 2020, o setor de serviços na Bahia mostrou crescimento de 
22,4%. Foi o primeiro resultado positivo nessa comparação com o mesmo mês do ano 
anterior depois de quase dois anos (22 meses) de quedas consecutivas (desde junho de 
2019). 

Foi também um avanço recorde no estado, o maior da série histórica da PMS, iniciada em 
2012 para esse indicador. Entretanto, a forte alta se deu em cima da maior queda que os 
serviços já haviam enfrentado na Bahia, de -30,2%, em abril de 2020, frente a abril de 
2019. 

Impulsionadas pela valorização de suas principais commodities no mercado internacional, 
as exportações baianas alcançaram em maio US$ 854 milhões, valor recorde para o mês 
desde 2014. Em relação a maio de 2020, as exportações cresceram 28%. Nos primeiros 
cinco meses do ano, as vendas externas da Bahia acumulam um valor de US$ 3,48 bilhões, 
aumento de 13% e valorização de 30% em seus preços médios, todos comparados sobre o 
mesmo período de 2020. A alta de preços das commodities e a recuperação da demanda 
internacional, principalmente dos EUA e da China explicam esse movimento. 

As importações, por sua vez, também mantiveram um ritmo positivo, recuperando-se em 
relação ao ano passado, puxadas, sobretudo pelas compras de combustíveis, fertilizantes 
e células solares em módulos ou painéis. Apesar do efeito da base baixa de comparação, a 
maior demanda por bens importados acontece em um momento de recomposição de 
estoques pela indústria, em um ambiente de escassez interna de suprimentos e de alguma 
reação na atividade econômica. No acumulado do ano até maio, as compras externas 
chegaram a US$ 2,97 bilhões, com um aumento de 39,1%. 

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

 No 1º trimestre de 2021, o valor adicionado do setor agropecuário somou valor R$ 
7,5 bilhões, cerca de 10,0% do valor adicionado total (R$ 75,8 bilhões) produzido 
na economia baiana no período. O crescimento em volume do setor agropecuário 
baiano, nos três primeiros meses do ano, foi de 6,8%. Destaques para as taxas de 
crescimento da soja e da cana-de-açúcar. Essas elevadas taxas devem-se à 
confiança dos produtores associada a condições climáticas e a preços favoráveis. 
(SEI, 07/06/2021). 
 

 O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,83% em maio, 
0,52 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de abril (0,31%). Foi o maior resultado 
para um mês de maio desde 1996 (1,22%). O resultado de Alimentação e 
bebidas (0,44%) ficou próximo ao do mês anterior (0,40%). (IBGE, 09/06/2021). 
 

 A alimentação no domicílio passou de 0,47% em abril para 0,23% em maio, 
principalmente por conta das frutas (-8,39%), da cebola (-7,22%) e do arroz (-
1,14%). Por outro lado, as carnes (2,24%) seguem em alta, acumulando 38% de 
variação nos últimos 12 meses. (IBGE, 09/06/2021). 
 

 Em maio, a produção de cereais, de leguminosas e de oleaginosas estimada para 
2021 sofreu um declínio em relação ao mês anterior (-0,6%, ou 1,7 milhão de 
toneladas), mas continua representando um recorde na série histórica, devendo 
totalizar 262,8 milhões de toneladas, 3,4% superior à obtida em 2020 (254,1 
milhões de toneladas), aumento de 8,6 milhões de toneladas. (IBGE, 10/06/2021). 
 

 Além disso, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) aponta que a 
área a ser colhida é de 68,0 milhões de hectares, com alta de 3,9% frente a 2020 
(mais 2,5 milhões de hectares). Frente ao mês anterior, a estimativa da área a ser 
colhida cresceu 119,7 mil hectares (0,2%). (IBGE, 10/06/2021). 
 

 O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, representam 
92,6% da estimativa da produção e respondem por 87,7% da área a ser colhida. Em 
relação a 2020, houve acréscimos de 6,2% na área do milho (aumentos de 2,7% na 
primeira safra e de 7,5% na segunda) e de 4,1% na da soja. Porém, houve declínios 
de 16,0% na área do algodão herbáceo e de 0,1% na do arroz. (IBGE, 10/06/2021). 
 
 

3. Indústria 
 

  A produção industrial baiana, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do 
IBGE, caiu 12,4%, em abril frente a março de 2021 (série com ajuste sazonal), 
quinta queda seguida, com perda de 31,8% no período. A queda do mês de abril, 
em comparação a março, coloca a produção industrial baiana 34,1% abaixo do 
patamar pré-pandemia. (IBGE, 09/06/2021). 
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 Já em relação a abril de 2020, a indústria recuou 10,0%, quarta taxa negativa 
consecutiva nessa comparação. O resultado negativo alcançou quatro das 12 
atividades investigadas. As principais influências nesse indicador vieram de 
derivados de petróleo (-63,3%), metalurgia (-25,6%) e alimentos (-3,1%). (IBGE, 
09/06/2021). 
 

 As principais contribuições positivas vieram de Produtos químicos (36,4%), 
Borracha e material plástico (225,3%), Couro, artigos para viagem e calçados 
(164,6%), Extrativa mineral (27,4%) e Bebidas (102,4%). Os resultados positivos 
elevados evidenciam a baixa base de comparação, já que em abril de 2020 o setor 
industrial recuou 26,2% (queda mais intensa da série), influenciado, naquele 
momento, pelo aprofundamento das paralisações em diversas plantas industriais, 
por causa da pandemia. (IBGE, 09/06/2021). 
 

 A indústria acumula queda de 16,3% no ano, intensificando a queda em relação ao 
último quadrimestre de 2020 (-1,8%). O acumulado em doze meses manteve-se 
negativo (-9,8%), a última taxa positiva nessa comparação foi em maio de 2019 
(1,4%). (IBGE, 09/06/2021). 
 

 Os Indicadores Industriais, pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), mostram que, no auge da segunda onda de covid-19, na virada entre março 
e abril deste, a indústria reagiu de forma positiva. As horas trabalhadas na 
produção cresceram 0,7% em abril, após alta de 1,1% no mês anterior, o emprego 
registrou alta pelo nono mês consecutivo e a massa salarial retornou ao patamar 
pré-pandemia. A utilização da capacidade instalada continuou elevada, mantendo-
se acima de 80% pelo segundo mês consecutivo. Mas, apesar da melhora na 
atividade, o faturamento real da indústria de transformação recuou 1,3% no 
período. Para o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, “todo 
esse movimento, com utilização da capacidade instalada elevada e crescimento 
constante no emprego, é resultado do rápido crescimento do segundo semestre 
do ano passado e da resiliência na indústria nos primeiros meses do ano”. (CNI, 
11/06/2021). 
 

 No setor da construção, a alta dos custos de construção civil, em maio, que no 
acumulado dos últimos 12 meses, teve crescimento superior a 15%, segundo o 
Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), foi o maior para o período desde 
novembro de 2003, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).  De acordo com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic), José Carlos Martins, “é um desespero para o setor. Os preços 
internacionais dos insumos, como aço e cobre, estão acima do normal, e o Brasil 
tem travas que dificultam a importação, com altos tributos e barreiras técnicas”.  
Para Martins “Apesar da aceleração da construção civil no ano passado, a alta no 
preço pode causar redução das atividades, com queda de lançamentos e ofertas de 
imóveis, além de comprometer contratos já firmados”. (CBIC, 08/06/2021). 
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4. Comércio Varejista 
 

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em abril de 2021 crescimento 
de 10,4%, frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências 
sazonais. No cenário nacional, a expansão nos negócios foi de 1,8 %, na mesma 
base de comparação. (IBGE, 08/06/2021). 
 

 Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no Estado da Bahia cresceram 
36,6%. No acumulado do ano, a taxa foi positiva em 5,0%. No país, a expansão foi 
de 23,8%, e 4,5% em relação à mesma análise, respectivamente. (IBGE, 
08/06/2021). 
 

 Na série sem ajuste sazonal, os segmentos Outros artigos de uso pessoal e 
doméstico (191,2%), Móveis e eletrodomésticos (138,0%), e Tecidos, vestuário e 
calçados (201,2%) exerceram as maiores influências positivas no comportamento 
das vendas do varejo baiano em abril. Por outro lado, Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-8,9%), segmento de maior 
peso para o indicador de volume de vendas do comércio varejista, voltou a 
registrar recuo nas vendas. (IBGE, 08/06/2021). 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção apresentou expansão de 51,9% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação foi negativa em 1,7%. (IBGE, 08/06/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 142,5% nas 
vendas em abril de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
Material de construção, as vendas nesse mês cresceram 21,9%, na comparação 
com o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses a taxa foi negativa 
em 11,6% para Veículos, motos, partes e peças e positiva em 13,5% para Material 
de construção. (IBGE, 08/06/2021). 
 

 Os dados da PMC divulgados pelo IBGE levaram a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a revisar para 3,9% a previsão de 
crescimento do consumo no setor para 2021. A previsão anterior era de 3,3%. 
(CNC, 08/06/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o Produto Interno Bruto 
(PIB) da Bahia apresentou retração de 0,5% no primeiro trimestre de 2021, 
conforme dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI). O setor de serviços do estado caiu 0,2% no primeiro 
trimestre do ano, puxado pela queda na Administração Pública (-0,1%) e Outros 
Serviços (-4,6%). Entretanto, a queda foi amenizada pelas taxas positivas em 
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volume das atividades de Comércio (+7,4%), Transportes (+1,4%) e Atividades 
Imobiliárias (+1,6%). (SEI). 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume de serviços na Bahia, em abril de 2021, avançou 22,4%, em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de 
serviços para cima, com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de 
Serviços prestados às famílias (125,4%), seguido por Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (41,7%), Serviços profissionais, administrativos 
e complementares (8,1%), e Serviços de informação e comunicação (0,2). Em 
contrapartida, apenas a atividade de Outros serviços (-11,3%) desacelerou. (IBGE). 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
a receita nominal de serviços na Bahia, em abril de 2021, cresceu 26,3%, em 
relação ao mesmo mês do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o 
volume de serviços para cima, com destaque, por ordem de magnitude, as 
atividades de Serviços prestados às famílias (114,3%), seguido por Transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (45,9%), Serviços profissionais, 
administrativos e complementares (11,2%), e Serviços de informação e 
comunicação (2,7%). Em contrapartida, apenas a atividade de Outros serviços (-
8,9%) desacelerou. (IBGE). 
 

 Pesquisadores, servidores públicos e cidadãos em geral têm a oportunidade de 
encontrar em um único ambiente virtual uma série de informações atualizadas 
sobre a organização e o funcionamento das mais diversas unidades da estrutura do 
Poder Executivo Estadual. Trata-se do site Perfil da Administração Pública, uma 
iniciativa da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) que visa 
facilitar o acesso da população a dados estratégicos relacionados à estrutura do 
Estado, de forma simples e confiável. “A divulgação por meio do site visa atender a 
demandas dos cidadãos por informações institucionais, e principalmente, a uma 
necessidade de transparência nas relações do Estado com a sociedade”, explica a 
coordenadora de Normatização e Padronização de Modelos Institucionais da 
Diretoria de Modelos Institucionais da Superintendência da Gestão e Inovação da 
Saeb, Mariana Almeida. (Secom). 
 

 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), 
mostra o crescimento da taxa de endividados em Salvador de 59,1% em abril para 
os 60,5% em maio. É a primeira elevação após uma sequência de seis meses de 
quedas. Atualmente, são 562,3 mil famílias que estão com algum tipo de dívida, 
13,2 mil a mais do que em abril. Para o consultor econômico da Fecomércio-BA, 
Guilherme Dietze, o nível de inadimplentes (aqueles que não conseguiram pagar a 
dívida até a data do vencimento) permaneceu estável nos 23,2%, com 216 mil 
famílias nessa situação -16 mil a mais do que o mesmo período do ano passado. “A 
princípio é um bom sinal, pois o aumento do endividamento com a manutenção da 

http://www.perfiladministracaopublica.ba.gov.br/
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inadimplência é sempre um bom caminho. No entanto, seria importante voltar aos 
níveis registrados no pré-pandemia, oscilando próximo aos 15%”, pontua Dietze. 
 

 Na Peic, da Fecomércio-BA, o consultor, Guilherme Dietz, informa ainda sobre os 
outros sinais positivos, como “a queda do percentual de famílias que já dizem que 
não conseguirão pagar a dívida em atraso, de 8,2% para 7,8%, menor patamar 
desde abril do ano passado. E do percentual da renda comprometida com a dívida, 
de 33,5%, voltando ao patamar considerado o mais adequado para conseguir arcar 
com as dívidas e, ao mesmo tempo, manter o nível de consumo e contas do 
domicílio”. Sobre o perfil da dívida, o primeiro lugar sempre está o cartão de 
crédito, com 91% dos endividados. Na segunda posição vem os carnês que deu um 
salto de 7,4% para 10,1% entre abril e maio. “As famílias que não conseguem 
comprar com o cartão por algum motivo, como ultrapassar o limite, recorrem aos 
carnês, pois tem mais facilidade, pois é uma modalidade negociada com a rede 
varejista”, explica o economista. 
 

 A oferta de crédito por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) segue 
disponível em todo o país para apoiar empreendedores do setor impactados pela 
pandemia de covid-19 e preservar empregos no Turismo. A Caixa Econômica 
Federal, uma das instituições financeiras credenciadas pelo Ministério do Turismo 
a operar recursos do fundo, liberou os primeiros R$ 224,3 milhões neste ano para 
micro, pequenas e médias empresas. Ao todo, o Ministério do Turismo repassou 
R$ 1,2 bilhão para a instituição financeira e os recursos seguem disponíveis para 
alcançar mais empreendedores. (MTur). 
 

 O Ministério do Turismo realizou em 08/06 uma oficina virtual para apresentar 
propostas para aprimorar as relações de consumo entre turistas e prestadores de 
serviços do setor. A iniciativa integra um conjunto de ações que estão sendo 
desenhadas para subsidiar políticas integradas com outros órgãos federais, 
estaduais e municipais visando a melhora da experiência dos viajantes no Brasil. 
Esta é a terceira reunião do grupo, que já debateu outras propostas, que incluem 
também o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e a segurança 
sanitária. (MTur). 
 

 Durante todo o mês de junho, o já esperado forró, as rezas cantadas em louvor a 
Santo Antônio, as delícias típicas do cardápio nordestino, e claro, muitas 
brincadeiras e oficinas temáticas integram o projeto Sesc nas Festas Juninas. Uma 
programação online gratuita que valoriza a cultura popular nordestina, mescla 
tradição e atualidade, e traz nomes como Targino Gondim, Carlos Pitta e Camerata 
Popular do Recôncavo. O público poderá participar dos festejos através do canal 
do Sesc Bahia no Youtube e em outras plataformas digitais. Nos dias 11, 12 e 13 de 
junho, sempre às 19h, o público poderá conferir o tradicional Tríduo de Santo 
Antônio com reza cantada conduzida pela Camerata Popular do Recôncavo. A 
celebração mescla elementos da tradição e da religiosidade popular com uma 
concepção cênica desenvolvida pelo grupo. (Fecomércio). 
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 O Ministério do Turismo e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) lançaram, em 10/06, três ações com foco na atração de investimentos, 
modernização da sinalização turística no país e desburocratização dos processos 
que dependem de licenças ambientais. Entre as iniciativas lançadas está o Portal 
de Investimentos, que reunirá um portfólio digital de projetos no setor de turismo, 
aproximando investidores, empreendedores e o poder público. E, a partir da 
divulgação de oportunidades, fomentará investimentos privados e estimulará 
novos negócios, além de parcerias público-privadas. A plataforma está disponível 
nas versões inglês e espanhol e integra a estratégia de transformação digital do 
governo brasileiro. (MTur). 
 

 A recuperação do tráfego aéreo da Bahia, reduzido com a pandemia, ganha 
impulso em junho e julho para atender a demanda de turistas em temporada de 
férias.  Várias frequências operadas pelas grandes companhias serão reativadas, 
tanto para o aeroporto de Salvador como para os de cidades do interior. Além 
disso, novas rotas serão inauguradas este mês de junho, tendo como destino as 
cidades de Mucugê, na Chapada Diamantina, e a Ilha de Comandatuba, no 
município de Una (sul do Estado). Na esfera internacional, está prevista a volta dos 
voos da Air Europa de Madri para a capital baiana, no dia 20 de julho. A principal 
novidade no setor aéreo baiano, no entanto, é a entrada em operação da empresa 
ITA, do Grupo Itapemirim, que no dia 30 estreia um voo ligando o aeroporto de 
Guarulhos (SP) a Salvador, com escala em Porto Seguro. “A retomada de voos é 
fundamental para o incremento de nossas atividades turísticas nesta fase em que 
muitos estão de férias, mas sempre com a preocupação de seguir os protocolos e 
as determinações de cuidado com a saúde e a segurança de todos”, afirma o 
secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar. Depois de reativar seu hub em 
maio no aeroporto de Salvador com o retorno de voos para seis destinos, a Gol 
Linhas Aéreas volta a operar mais seis frequências para a capital a partir de 18 de 
junho. Neste dia serão retomadas as ligações com Teresina e João Pessoa. No dia 
19, voltam às operações com Palmas (TO) e Porto Alegre. Já no dia 2 de julho, 
serão retomadas as ligações da capital baiana com Curitiba e com Petrolina. 
(Setur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 Impulsionadas pela valorização de suas principais commodities no mercado 
internacional, as exportações baianas alcançaram em maio US$ 854 milhões, valor 
recorde para o mês desde 2014. Em relação a maio de 2020, as exportações 
cresceram 28%. Nos primeiros cinco meses do ano, as vendas externas da Bahia 
acumulam um valor de US$ 3,48 bilhões, aumento de 13% e valorização de 30% 
em seus preços médios, todos comparados sobre o mesmo período de 2020. 
 

 Em meio a um cenário de recuperação econômica dos principais parceiros 
comerciais do estado, como China, Estados Unidos e Argentina, tiveram destaques 
no mês as vendas de produtos básicos - em especial, soja, algodão, café e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/pib-caiu-menos-em-paises-que-reagiram-rapido-a-pandemia.shtml
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derivados de cacau. Houve também forte aumento das vendas de derivados de 
petróleo (80,2%) e de produtos petroquímicos (63%). A alta de preços das 
commodities e a recuperação da demanda internacional explicam esse 
movimento. 
 

 As exportações do agronegócio no acumulado até maio cresceram 16,3% frente a 
igual período de 2020 e representaram 46,4% do total exportado pela Bahia. Os 
produtos do setor mineral, incluindo petróleo, cresceram 10,1% e representaram 
35,3% do total. Ou seja, 81,7% das exportações baianas no ano são commodities 
agrícolas ou minerais que estão passando por um ciclo global favorável, em um 
fenômeno semelhante ao que vimos na década de 2001 a 2010, quando o 
crescimento da China ativou um super ciclo de alta de matérias-primas que 
beneficiou tanto a Bahia quanto o Brasil.  
 

 Não é por acaso que a China lidera como principal destino as exportações 
estaduais, com 28,4% de participação e crescimento de 32% ante igual período do 
ano anterior. A Ásia, novo polo dinâmico da economia mundial, representou 52,1% 
do total das exportações estaduais no período, com crescimento de 12%. Outros 
mercados importantes também registraram crescimento nas compras no período, 
como Estados Unidos com aumento de 11%, Argentina (26%) e União Europeia 
(12,4%). Esses mercados também vivem em um contexto de recuperação 
econômica, resultando numa demanda crescente de diversos produtos da pauta 
estadual. 
 

 As importações, por sua vez, também mantiveram um ritmo positivo, 
recuperando-se em relação ao ano passado, puxadas, sobretudo pelas compras de 
combustíveis, fertilizantes e células solares em módulos ou painéis. Elas atingiram 
US$ 540,5 milhões, com um aumento de 47,9% comparadas a igual mês do ano 
passado. Apesar do efeito da base baixa de comparação, a maior demanda por 
bens importados acontece em um momento de recomposição de estoques pela 
indústria, em um ambiente de escassez interna de suprimentos e de alguma 
reação na atividade econômica. No acumulado do ano até maio, as compras 
externas chegaram a US$ 2,97 bilhões, com um aumento de 39,1%. Com exceção 
dos bens de capital, houve crescimento de todas as categorias de bens importados 
no ano, com destaque para os combustíveis, com avanço de 101,1%, dos bens de 
consumo duráveis (+96,4%) e dos bens intermediários (29,6%). 
 

 O Brasil nunca exportou tanta madeira como nos dois últimos meses. Os dados da 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério da Economia, 
apontaram que 537 mil toneladas de madeira bruta saíram pelos portos brasileiros 
em abril e maio. Esse volume supera em 315% o de igual período do ano passado. 
Nos cinco primeiros meses do ano, o país já exportou 1 milhão de toneladas, 116% 
a mais do que de janeiro a maio de 2020. As receitas subiram para US$ 84 milhões 
no ano, com alta de 81%, em comparação aos números de 2020. (Folha de S.Paulo, 
07/06/2021). 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/05/ate-madeira-marca-presenca-no-boom-de-exportacoes-do-agronegocio-do-pais.shtml
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 A flexibilização das regras de negociações comerciais do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) se converteu em um ponto de atrito entre o Ministério da Economia e 
o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores vem levantando objeções à 
proposta de que os membros do Mercosul sejam liberados para negociar tratados 
comerciais de forma independente. A ideia foi lançada oficialmente pelo Uruguai e 
conta com forte respaldo do ministro Paulo Guedes (Economia), que considera a 
obrigação de que os integrantes do bloco negociem conjuntamente uma trava para 
sua agenda liberal e para a inserção do Brasil nas cadeias globais de produção. Os 
obstáculos para Guedes vão além do Itamaraty. Com forte influência no Congresso, 
o setor industrial brasileiro é contrário à flexibilização."A CNI (Confederação 
Nacional da Indústria) acredita que os acordos comerciais precisam estar no centro 
da estratégia do Mercosul e que devem, prioritariamente, ser negociados pelos 
quatro países conjuntamente, porque o bloco ganha mais força nesse processo", 
diz a entidade em nota (Valor. Econômico, 08/06/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 
 Segundo nota Técnica da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal 

emitida no final de maio de 2021, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 
não computar o Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) na 
base das contribuições federais dos Programas de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para financiamento da seguridade social (Cofins), produzirá efeitos 
fiscais importantes para a arrecadação federal.   
 

 No Cenário 1 somando os valores das perdas de receitas entre 2021 e 2030 e das 
compensações a serem feitas do período retroativo de 2017 a 2020, os valores 
totais  seriam de R$ 120,1 bilhões. Vale dizer que a Receita Federal deverá 
devolver aos contribuintes os valores pagos desde março de 2017 (mês da decisão 
do STF).  
 
 

 No Cenário 2 que simulam os créditos do ICMS não subtraídos dos valores 
destacados das notas fiscais, as perdas calculadas poderão chegar a uma média 
anual de 0,9% do PIB no período 2021-2030. 
 

 Além dessas estimativas, a IFI afirma que esse tema poderá também trazer 
desdobramentos sobre o Imposto sobre serviços (ISS) que atualmente é 
considerado na base de cálculo do PIS/Cofins. 

 

 A Medida provisória (MP) 1054/21 publicada no dia 10 de junho abriu crédito 
extraordinário de R$ 235,3 milhões para atender aos Ministérios da Justiça e 
Segurança Pública, da Cidadania e da Defesa. 
 

 Para o Ministério da Justiça serão destinados R$ 41,048 milhões à Fundação 
Nacional do Índio (Funai), a  serem utilizados em políticas de proteção dos direitos 
indígenas diante das  dificuldades da covid-19.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/acordo-uniao-europeia-mercosul-vira-espantalho-e-esta-paralisado-dizem-legisladores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/acordo-uniao-europeia-mercosul-vira-espantalho-e-esta-paralisado-dizem-legisladores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/guedes-prepara-reforma-tributaria-enxuta-com-mudanca-timida-na-tabela-do-ir.shtml
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 O Ministério da Cidadania contará com R$ 173,363 milhões para serem usados em 
ações de segurança alimentar e nutricional para grupos  tradicionais. Para ações 
destinadas ao enfrentamento da Pandemia o Ministério da Defesa terá R$ 20,937 
milhões. 
 

 Os créditos extraordinários deverão ser abertos somente em casos de despesas 
urgentes e imprevisíveis como atendimento de calamidade pública, guerra ou 
comoção interna, conforme previstos na MP 1054/21.    
 

 De um modo geral, créditos adicionais se configuram como autorizações de 
despesa insuficientes ou não computadas na Lei de Orçamento, podendo ser 
caracterizados em suplementares, especiais ou extraordinários. O crédito 
suplementar é destinado ao reforço de dotação orçamentária já existente no 
Orçamento devendo ser autorizado por lei e aberto por decreto do Poder 
Executivo. E o crédito especial se destina a despesas em que não haja dotação 
orçamentária específica, devendo ser também uma modalidade autorizada por lei. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Maio Junho Julho  Tendência 

Indústria (abr.) -10,0 -16,3 -9,8  2,3 3,7 7,6  
 

Comércio (abr.) 36,6 5,0 -0,3  17,8 14,2 7,8  
 

Serviços (abr.) 22,4 -3,5 -12,1  23,4 21,4 18,8  
 

Agricultura (maio)(2) 4,1     4,1 4,1 4,1  

Exportações (maio) 28,0 13,0 2,2   43,0 10,0 25,0 
 

Importações (maio) 48,0 37,3 -0,6   52,0 80,0 40,0 
 

ICMS (abr.)(3) 30,4 21,0 6,9  48,1 18,9 12,6  
 

FPE (abr.)(3) 32,4 19,5 2,7  30,1 36,2 16,4  
 

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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