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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) fez uma tímida revisão para baixo de sua projeção 
de crescimento econômico global em seu novo relatório "World Economic Outlook", 
divulgado dia 12. A previsão é de um crescimento de 5,9% no Produto Interno Bruto (PIB) 
global em 2021 ante 6% projetado em julho passado. Para 2022 não houve alteração e o 
fundo continua esperando uma alta de 4,9% no ano. A redução nas expectativas ocorreu 
por conta dos problemas nas cadeias de suprimento globais e pela piora da pandemia em 
países mais pobres. O fundo avalia que a recuperação global perdeu impulso no segundo 
trimestre de 2021. 
 

O FMI prevê que as duas maiores economias do mundo, EUA e China, vão crescer 6,0% e 
8,0%, respectivamente, este ano. Para 2022, as taxas são de 5,2% e 5,6%. O FMI avalia 
que, na média, os países desenvolvidos recuperarão o PIB que tinham pré-pandemia até 
2022, enquanto muitos países emergentes e pobres podem chegar a 2024 ainda tentando 
recuperar o que perderam na crise atual. 

Segundo dados publicados, pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (EUA), a 
economia americana criou 194 mil empregos em setembro. O resultado ficou bem abaixo 
da expectativa de analistas consultados pelo Ranking Projeções Broadcast, que previam a 
geração de 330 mil a 650 mil vagas no último mês, com a mediana em 500 mil. 

Por outro lado, a taxa de desemprego dos EUA recuou de 5,2% em agosto para 4,8% em 
setembro, ficando abaixo do consenso do mercado, de 5,1%. Além disso, o Departamento 
do Trabalho revisou para cima os números de geração de postos de trabalho de agosto, de 
235 mil para 366 mil, e também de julho, de 1,053 milhão para 1,091 milhão. 

Em setembro, o salário médio americano, por hora, aumentou 0,62% em relação a agosto, 
ou US$ 0,19, a US$ 30,85. Neste caso, a previsão era de alta menor, de 0,40%. Na 
comparação anual, houve acréscimo salarial de 4,58% em setembro, praticamente em 
linha com o avanço previsto de 4,60%. 

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que o Índice de Preços ao 
Consumidor (CPI) subiu 0,4% em setembro. O indicador veio acima da estimativa dos 
economistas consultados pela Reuters, que projetavam crescimento de 0,3%. Na base 
anual, os preços subiram 5,4%, ante estimativa de alta de 5,3%. Já o núcleo dos preços 
avançou 0,2% na base mensal, em linha com o esperado. Na comparação anual, a alta do 
núcleo foi de 4%, também em linha com as projeções. 
 
O indicador tem papel importante para definir os próximos passos do Federal Reserve 
sobre a redução do programa de compra de títulos, consequentemente da política 
monetária dos EUA. 
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1.2  Cenário Nacional 
 
A produção industrial caiu em sete de 15 locais na passagem de julho para agosto, mostra 
a Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional), divulgada dia 08 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A maior queda foi em Pernambuco (-12%), que eliminou 
parte do crescimento de 6,1% de julho. A produção nacional apresentou recuo de 0,7% 
frente ao mês imediatamente anterior, na terceira retração mensal consecutiva,  
 
Com o resultado de agosto, seis locais estão acima do patamar de fevereiro de 2020, pré-
pandemia: Minas Gerais (10,3% acima), que desde julho do ano passado é o único local 
que se mantém na lista, além de Santa Catarina (4,9%) Paraná (1,8%) Rio de Janeiro 
(1,4%), Amazonas (1%) e São Paulo (0,1%). 
 
A pandemia da covid-19 ainda influencia a retomada do setor industrial, avalia Bernardo 
Almeida, analista da pesquisa, que explica que os custos de matéria-prima estão altos e há 
falta de abastecimento de certos insumos. “Há também uma diminuição no consumo, com 
inflação crescente, o que contribuí para diminuir o poder de compra das famílias. Tudo 
isso impacta na cadeia produtiva, afetando a tomada de decisão tanto por parte dos 
produtores quanto dos consumidores”, afirma. 
 
Pernambuco foi o local com a maior influência no resultado de agosto e também a maior 
queda absoluta, pressionado pelo desempenho negativo do setor de perfumaria, sabões, 
produtos de limpeza e higiene pessoal. Foi a queda mais intensa para Pernambuco desde 
abril de 2020 (-18,9%), quando o país vivia o auge do isolamento social para tentar conter 
a pandemia. A segunda influência negativa no resultado nacional veio de Minas Gerais      
(-0,9%), onde o setor de veículos automotores e o setor de alimentos pressionaram a 
indústria mineira a marcar a terceira taxa negativa seguida, com perda acumulada de 
4,6%. Pelo lado das altas, destaque para Amazonas (7,3%) e Pará (7,1%), que apontaram 
os maiores crescimentos – em termos de influência, as posições se trocam: Pará em 
primeiro, Amazonas em segundo. 
 
Na comparação com agosto do ano passado, cuja queda da indústria nacional também foi 
de 0,7%, interrompendo 11 meses seguidos de taxas positivas nessa base de comparação. 
Nove dos 15 locais pesquisados registraram queda na produção. Região Nordeste (-
17,2%), Bahia (-13,8%) e Pernambuco (-13,5%) tiveram os maiores recuos. Pará (-6,2%), 
Ceará (-5,6%), Goiás (-3,4%), Mato Grosso (-2,1%), Amazonas (-1,5%) e Rio Grande do Sul 
(-1,5%) completaram o conjunto de locais com índices negativos em agosto, neste índice. 
Os estados com altas, Paraná (8,7%) e Minas Gerais (6,5%) apontaram os maiores 
crescimento. Espírito Santo (6,0%), Santa Catarina (5,8%), Rio de Janeiro (1,4%) e São 
Paulo (0,9%) também tiveram taxas positivas nesse mês.  
 
Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados, dia 8, 
pelo IBGE mostraram que a inflação teve alta de 1,16% em setembro, a maior para o mês 
desde 1994, quando o índice foi de 1,53%. Com isso, o indicador acumula altas de 6,90% 
no ano e de 10,25% nos últimos 12 meses, acima do registrado nos 12 meses 
imediatamente anteriores (9,68%). Em setembro do ano passado, a variação mensal foi de 
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0,64%.  
 
Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em setembro, com 
destaque para habitação (2,56%), que foi puxado pelo aumento de 6,47% na conta de 
energia elétrica.  Em setembro, passou a valer a bandeira tarifária “escassez hídrica”, que 
acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. No 
mês anterior, vigorou a bandeira vermelha patamar 2, em que o acréscimo é menor, R$ 
9,49.  
 
“Essa bandeira foi acionada por conta da crise hídrica. A falta de chuvas tem prejudicado 
os reservatórios das usinas hidrelétricas, que são a principal fonte de energia elétrica no 
país. Com isso, foi necessário acionar as termelétricas, que têm um custo maior de 
geração de energia. Assim, a energia elétrica teve de longe o maior impacto individual no 
índice no mês, com 0,31 ponto percentual, acumulando alta de 28,82% em 12 meses”, 
explica o gerente do IPCA, Pedro Kislanov. 
 
O grupo dos transportes (1,82%) acelerou, mais uma vez, por conta dos combustíveis, que 
subiram 2,43%, influenciados, pela gasolina (2,32%) e o etanol (3,79%). Em 12 meses, a 
gasolina já aumentou 39,60% e o etanol, 64,77%. Também subiram no mês o gás veicular 
(0,68%) e o óleo diesel (0,67%). 
 
Alimentação e bebidas (1,02%) tiveram uma leve desaceleração em relação a agosto 
(1,39%) por conta do recuo das carnes (-0,21%), após sete meses consecutivos de alta, o 
que acabou puxando a alimentação no domicílio para baixo (1,19%), frente ao resultado 
de 1,63% no mês anterior. “Essa queda das carnes pode estar relacionada à redução das 
exportações para a China. No início do mês, houve casos do mal da vaca louca na 
produção brasileira. Com a suspensão das exportações, aumentou a oferta de carne no 
mercado interno, o que pode ter reduzido o preço”, segundo Pedro Kislanov. 
 
Por outro lado, o IPCA continua registrando altas expressivas na alimentação dentro do 
domicílio. É o caso das frutas (5,39%), que contribuíram com 0,05 p.p. no índice de 
setembro, do café moído (5,50%), do frango inteiro (4,50%) e do frango em pedaços 
(4,42%). A alta do frango é atribuída ao custo da ração animal e também a alta da energia 
elétrica.  
 
O aumento dos preços ocorreu em todas as áreas pesquisadas em setembro. O maior 
índice foi registrado em Rio Branco (1,56%), influenciado pelas altas nos preços da energia 
elétrica (6,09%) e do automóvel novo (3,57%). Já o menor resultado ocorreu em Brasília 
(0,79%), por conta da queda nos preços da gasolina (-0,81%) e do seguro de veículo (-
3,36%). 

Dados divulgados pelo Banco Central (BC), dia 6, mostram que os saques em caderneta de 
poupança superaram os depósitos pelo segundo mês consecutivo. Em setembro, o 
resultado foi negativo em R$ 7,7 bilhões. A saída líquida foi de R$ 5,46 bilhões após quatro 
meses de resultados positivos. Foi o primeiro número negativo desde o retorno do auxílio 
emergencial, em abril. 
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Mesmo com o resultado negativo, o saldo, que representa todo o montante investido na 
modalidade, permaneceu superior a R$ 1 trilhão no mês. O estoque alcançou a marca pela 
primeira vez na história em setembro do ano passado com o aumento expressivo da 
captação líquida – diferença entre entradas e saídas. 

O FMI em seu novo relatório "World Economic Outlook", divulgado dia 12, estima que o 
PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil crescerá 5,2% em 2021, mas apenas 1,5% em 2022. A 
projeção atual para o país em 2021 ficou 0,1 ponto percentual abaixo da do relatório de 
julho, e a de 2022, 0,4 ponto menor. 
 
"O Brasil teve uma leve redução [na projeção] por causa dos efeitos que esperamos pelo 
aumento das taxas de política monetária, dados os altos níveis de inflação, e também pela 
revisão para baixo [do crescimento] dos EUA. Os EUA são um dos principais parceiros 
comerciais brasileiros, e a combinação desses fatores nos levou a fazer a redução", disse 
Gita Gopinath, economista-chefe do FMI. 

Petya Brooks, vice-diretora do Departamento de Pesquisas do fundo, reforçou que a 
queda na projeção para o Brasil, em relação à de julho, foi "muito modesta" e que a alta 
no preço das commodities e a retomada nos setores de indústria e serviços serão 
importantes para a retomada no longo prazo. 

O Brasil contraria o reajuste feito na região a que pertence, da América Latina e Caribe. O 
grupo de países teve um ajuste para cima de 0,5 ponto percentual, chegando 
a crescimento projetado de 6,3% em 2021. 
 
1.3  Cenário Baiano 

A produção industrial baiana, segundo dados Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada 
pelo o IBGE, para o mês de agosto de 2021, apresentou variação positiva (0,3%) frente ao 
mês anterior, na comparação com ajuste sazonal. Foi o terceiro aumento consecutivo para 
o estado nesse comparativo, porém com desaceleração em relação aos meses anteriores 
(13,0% em junho e 6,6% em julho). O resultado do estado foi superior ao registrado no 
país como um todo, onde houve queda da produção industrial (-0,7%). Mesmo com o 
resultado positivo de agosto, a indústria fica 23,7% abaixo do patamar de fevereiro do ano 
passado, no cenário pré-pandemia.  Já em relação a agosto de 2020, houve queda de 
13,8%, oitava retração consecutiva nesse indicador. No ano, a indústria acumula queda de 
14,8% e, em doze meses, de -10,1%. 

No acumulado do período de janeiro a agosto de 2021, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, a produção industrial baiana registrou queda de 14,8%. Seis dos 
12 segmentos da Indústria geral influenciaram o resultado, com destaque para derivados 
de petróleo, veículos (-94,0%) e celulose, papel e produtos de papel (-6,7%). 
Positivamente, destacou-se o segmento produtos químicos (12,7%), couro, artigos para 
viagem e calçados (42,9%), borracha e material plástico (17,1%) e extrativa mineral (8,6%). 

De acordo com a FIEB, o resultado da produção da indústria de transformação tem sido 
influenciado pelo encerramento das atividades do complexo Ford Camaçari e pela 
ocorrência de parada para manutenção e interrupções no segmento de Refino, que 
provocou redução na produção do setor. 
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A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) analisou as 
informações da balança comercial da Bahia, divulgadas pelo Ministério da Economia, que 
mostraram as exportações estaduais com maior valor do ano e melhor setembro desde 
2014, alcançando US$ 946,3 milhões, com crescimento de 49,6% ante o registrado em 
igual mês de 2020. O resultado foi impulsionado pela retomada da atividade econômica 
no mundo, com avanço da vacinação contra a covid-19 e o arrefecimento da pandemia.  

As exportações seguem em setembro com crescimento dos volumes exportados 
(quantum), tanto no mês (32%) como em relação ao segundo trimestre (6,8%). No 
acumulado do ano, entretanto, já há uma redução das quantidades embarcadas de 1,2%, 
reflexo do crescente aumento de riscos que ameaçam desacelerar a recuperação global. 
No ano, as exportações baianas atingiram US$ 7,23 bilhões, com crescimento de 29,3% 
quando comparadas a igual período do ano anterior. 

As importações somaram US$ 502,2 milhões em setembro, com aumento de 3,1% em 
relação ao mesmo mês do ano passado. As compras externas desaceleraram no terceiro 
trimestre em relação ao segundo (queda de 29,2%). No acumulado do ano, as 
importações baianas atingiram US$ 5,34 bilhões, superior em 49,5% a igual período do 
ano anterior. 

Em setembro, as compras externas foram puxadas por bens intermediários – aumento de 
48,3%, sobretudo, pelas compras de fertilizantes, minério de cobre, óleos de palmiste, 
grafita e borracha. No cômputo geral, houve queda de 39,7% no volume desembarcado e 
alta de 3,1% nos valores.  

De acordo com uma pesquisa do IBGE, a produção florestal baiana voltou a crescer, em 
2020, após três anos seguidos de queda. Foi R$ 1,2 bi gerado no ano passado, o maior 
valor para a atividade desde 2017. Esse crescimento está muito atrelado à silvicultura, ou 
seja, é a criação de florestas para exploração. Normalmente, a atividade é realizada 
plantando eucalipto ou pinho. Na Bahia, só há plantações de eucaliptos, por conta do tipo 
de clima e solo, além da alta produtividade para uso industrial. 

Após seis meses de altas consecutivas, o comércio baiano registrou, em agosto, retração 
nas vendas de 4,5% comparada com igual período de 2020. O faturamento no mês foi de 
9,2 bilhões de reais, de acordo com levantamento da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) tendo como base os dados da 
Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE. 
 
O comércio enfrenta, a partir de agosto, o contrário do que o setor vivenciou no início do 
ano. No segundo trimestre deste ano, por exemplo, as vendas subiram 45,4%, variação 
acentuada pela base de comparação fragilizada que foi o início e auge da pandemia. “E foi 
ao longo do segundo semestre de 2020 que o comércio conseguiu se recuperar, com 
contribuição do auxílio emergencial”, aponta a Fecomércio-BA. 
 
Segundo a instituição, de forma geral o setor varejista segue positivo, embora tenha tido a 
queda no mensal de agosto na comparação anual. Entretanto, a base de comparação até o 
final do ano será elevada, não se devendo levar a variação negativa em agosto como um 
cenário pessimista. 
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Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que de 
janeiro a agosto, o setor calçadista gerou 6,56 mil postos de trabalho na Bahia. Com isso, 
as fábricas baianas somaram 33,66 mil pessoas empregadas na atividade, 38% a mais do 
que em 2020 e 15,8% mais do que em 2019. “São números animadores apresentados pela 
Abicalçados, que revelam uma projeção de crescimento do setor em 12,2% em 2021 no 
país”, disse o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal.  
 
O Rio Grande do Sul é o estado que mais empregou no setor, de janeiro a agosto, Ceará na 
segunda posição, e Bahia, que durante a pandemia superou São Paulo, na terceira 
colocação. Atualmente, a atividade gera 271 mil empregos no Brasil e o setor começa a 
dar sinais de retomada com a aceleração da vacinação contra a covid-19. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 O nono Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 
IBGE e sistematizado pela SEI, relativo a setembro deste ano, estimou a produção 
de cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, em 10,46 milhões de toneladas (t) 
em 2021, o que representa crescimento de 3,9% na comparação com a safra 2020 
– que foi o melhor resultado da série histórica do levantamento. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, ficou projetada em torno de 
1,27 milhão toneladas, o que corresponde a uma queda de 14,0% na comparação 
anual. Em relação ao levantamento anterior, houve estabilidade na previsão de 
produção da fibra. A estimativa de área plantada (268 mil ha) apresentou recuo de 
14,9% em relação a 2020. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
  

 A soja, cuja colheita está concluída, teve sua estimativa mantida em 6,8 milhões 
toneladas - a maior da série histórica do levantamento –, o que corresponde a uma 
alta de 12,6% em relação a 2020. A área plantada com a oleaginosa somou 1,7 
milhão ha, que supera em 4,9% a de 2020, e o rendimento médio esperado da 
lavoura ficou em 4,0 t/há. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
  

 A expectativa para as duas safras anuais de milho totalizou 2,45 milhões toneladas 
em 2021, o que corresponde ainda a uma retração de 5,8% na comparação anual. 
Com relação à área plantada (670 mil ha), o IBGE indica uma expansão de 7,5% 
sobre 2020. A estimativa da 1ª safra do cereal ficou em 1,9 milhão t (5,5% superior 
à de 2020) e a da 2ª safra (550 mil t) teve recuo interanual de 31,3%. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 195,2 mil toneladas, o 
que implica um recuo (-32,7%) em relação a 2020. O levantamento revela uma 
área plantada de 417 mil ha, cerca 1,7% inferior à verificada no ano passado. A 1ª 
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safra (103 mil t) teve queda de 24,2% em relação a 2020 e a 2ª safra apresentou 
variação negativa de 40,2% na mesma base de comparação. (IBGE, com elaboração 
da SEI, 2021). 
  

 Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE ampliou a estimativa para 5,5 milhões de 
toneladas, alta de 7,3% em relação à safra anterior. A estimativa de produção do 
cacau também foi acrescida, projetada em 127 mil toneladas, que representa 
aumento de 7,6% na comparação com 2020. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial baiana, segundo dados Pesquisa Industrial Mensal (PIM), 
divulgada pelo o IBGE, para o mês de agosto de 2021, apresentou variação positiva 
(0,3%) frente ao mês anterior, na comparação com ajuste sazonal. Foi o terceiro 
aumento consecutivo para o estado nesse comparativo, porém com desaceleração 
em relação aos meses anteriores (13,0% em junho e 6,6% em julho). O resultado 
do estado foi superior ao registrado no país como um todo, onde houve queda da 
produção industrial (-0,7%). Mesmo com o resultado positivo de agosto, a indústria 
fica 23,7% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado, no cenário pré-
pandemia.  Já em relação a agosto de 2020, houve queda de 13,8%, oitava retração 
consecutiva nesse indicador. No ano, a indústria acumula queda de 14,8% e, em 
doze meses, de -10,1%. (IBGE, 08/10/2021). 

 
 Ainda de acordo com o IBGE, o recuo de 13,8% da atividade industrial, frente ao 

mesmo mês do ano anterior, foi resultado de retrações em sete das 11 atividades 
da indústria de transformação investigadas separadamente no estado, com 
destaque para a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (-
96,1%) e de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (-
18,0%). A fabricação de veículos apresentou sua terceira queda consecutiva e tem 
o pior desempenho acumulado em 2021, no estado (-94,0%). Já a fabricação de 
derivados do petróleo, atividade de maior peso na estrutura da indústria baiana, 
teve, em agosto, sua nona retração seguida. A principal contribuição positiva foi 
em celulose, papel e produtos de papel (38,2%). (IBGE, 08/10/2021). 
 

 No acumulado do período de janeiro a agosto de 2021, em comparação com o 
mesmo período do ano anterior, a produção industrial baiana registrou queda de 
14,8%. Seis dos 12 segmentos da Indústria geral influenciaram o resultado, com 
destaque para derivados de petróleo, veículos (-94,0%) e celulose, papel e 
produtos de papel (-6,7%). Positivamente, destacou-se o segmento produtos 
químicos (12,7%), couro, artigos para viagem e calçados (42,9%), borracha e 
material plástico (17,1%) e extrativa mineral (8,6%). (IBGE, 08/10/2021). 
 

 O consórcio liderado pela companhia Aguila Energia apresentou a melhor proposta 
para a compra do Polo Bahia Terra da Petrobras (PETR4), em valor superior a 1,5 
bilhão de dólares. Após ser selecionado por apresentar a melhor proposta, pela 
Petrobras, o consórcio segue para uma fase de negociações com a petroleira 
estatal. O Polo Bahia Terra compreende 28 concessões de produção terrestres, 
localizadas em diferentes municípios da Bahia e acesso à infraestrutura de 
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processamento, logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e 
gás natural. (Reuters, 11/10/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Em agosto, o comércio baiano registrou retração nas vendas de 4,5% comparada a 
igual período de 2020. De acordo com a Fecomércio-BA, com base nos dados da 
Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, o faturamento nesse mês foi de 9,2 bilhões 
de reais. (Fecomércio-BA, 08/10/2021). 
 

 A inflação levou o comércio brasileiro a registrar queda de 3,1% em agosto frente a 
julho. Esse é o pior resultado na série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC) no mês de agosto e o terceiro mais baixo de toda a série, iniciada em 2000. 
No varejo ampliado, houve perdas em sete das dez atividades, resultando numa 
retração de 2,5%. (Valor Econômico, 07/10/2021). 
 

 Em outubro de 2021, o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) da 
primeira quadrissemana repetiu a taxa de variação apurada na última divulgação 
de 1,43%, acumulando alta de 10,45% nos últimos 12 meses. Quatro das sete 
capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação. (FGV-Ibre, 
13/10/2021). 
 

 O C6 Bank Digital está acelerando fortemente a oferta de crédito. A carteira 
cresceu 91,4% na primeira metade do ano, chegando a R$ 9,5 bilhões. Em 12 
meses até junho, a expansão é de 3.287,0%. Segundo a instituição, o saldo superou 
R$ 10 bilhões. (Valor Econômico, 13/10/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 
 O tráfego de veículos nas rodovias administradas pelo Grupo CCR subiu 10,3% 

entre os dias 1º e 7 de outubro, na comparação ao mesmo período de 2020. No 
acumulado do ano até o dia 7, foi apurada uma alta de 15,7%. Excluindo o tráfego 
da ViaSul, cuja cobrança de pedágio começou em fevereiro de 2019, e da 
ViaCosteira, que iniciou operações em maio, houve alta de 2,2% no fluxo semanal. 
Todas as rodovias registraram alta no período, com a MSVia puxando a maior 
movimentação de tráfego ao crescer 20,4% em relação à semana anterior. O 
tráfego na Rodonorte subiu 3,3% no período analisado, enquanto a Nova Dutra 
teve alta de 3,4%. A CCR Mobilidade, braço da companhia que opera o Metrô 
Bahia e outras concessões, teve crescimento de 26,1%. Já a CCR Aeroportos 
registrou, no recorte semanal, avanço de 145,5% na quantidade de passageiros 
transportados. Entre 1º de janeiro e 7 de outubro deste ano, houve incremento de 
36,2% na comparação anual. (Valor Econômico). 
 

 Apesar de em trajetória de alta, a taxa de participação no mercado de trabalho 
brasileiro ainda está distante do nível pré-pandemia. Na avaliação de fontes do 
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governo e especialistas, o indicador, que mostra o tamanho da força de trabalho 
ativa ou procurando emprego, deve continuar subindo, impulsionado pelo setor de 
serviços e pela reabertura da economia, mas não há previsão de quando voltará à 
normalidade. O indicador mais recente do IBGE, relativo ao trimestre de maio a 
julho, ficou em 58,2%, subindo pelo quarto mês consecutivo e distanciando-se do 
ponto mais baixo da série, atingido exatamente há um ano: 54,7%. Antes da 
pandemia e da paralisação/redução que ela gerou em muitas atividades, a média 
histórica estava em torno de 61,5%. Um interlocutor do governo destaca que a 
atual crise econômica, por suas especificidades decorrentes dos problemas 
sanitários, teve um comportamento diferente de outras no mercado de trabalho. 
Dessa vez, o baque no emprego foi mais forte no segmento de informais do que 
nos trabalhadores com carteira assinada, cujo impacto foi amortecido pelo 
programa de redução de jornada e salário e de suspensão de contratos (BEm). Com 
a retomada dos serviços, esse comportamento deve seguir melhorando. (Valor 
Econômico). 
 

 A partir do dia 18 de outubro, as escolas da rede estadual de ensino da Bahia 
passarão para a terceira fase do ano letivo continuum 2020/21, com as aulas 100% 
presenciais. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na sexta-feira (8), durante 
agenda no município de Floresta Azul, no sul baiano. O ano letivo continuum 
2020/21 na rede estadual de ensino começou no dia 15 de março e migrou para o 
híbrido, com aulas semipresenciais, no dia 26 de julho para o Ensino Médio e no 
dia 9 de agosto para o Ensino Fundamental. Como preparação para as aulas 
semipresenciais, as escolas da rede estadual passaram por adequações dos 
protocolos de biossegurança, com investimentos da ordem de R$ 305 milhões, 
disponibilizados para reforma, manutenção e adequações. (Secom-BA).  
 

 A Aliansce Sonae informou ao mercado que está em negociações com a XP Asset 
Management para uma potencial venda de participação de 2% no Shopping da 
Bahia, em Salvador. Caso a operação seja concretizada, a participação da empresa 
no empreendimento sairá de 71,04% para 69,04%. A Aliansce fala que até o 
momento há apenas um memorando de entendimentos não vinculante com a XP, 
e que ainda estão sendo negociados os termos. (Valor Econômico). 
 

   nions, lagos e ilhas do rio São Francisco são atraç es turís cas de quatro estados 
nordestinos: Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Com a retomada do voo da 
Azul Linhas Áreas para o município de Paulo Afonso, em território baiano, 
sinalizada para dezembro, a previsão é que o Velho Chico passe a receber um 
número maior de visitantes. Para discutir estratégias de incremento econômico na 
região, os secretários de Turismo dos estados envolvidos se reuniram, na quarta-
feira (6), em Fortaleza, com o ministro da área, Gilson Machado, e o presidente da 
Embratur, Carlos Brito, durante a feira da Associação Brasileira de Agências de 
Viagens (Abav). Entre as propostas apresentadas está a defendida pelo secretário 
de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, que sugere a reativação do Parque da 
 hesf, em Paulo Afonso, quando a estatal for privatizada. “Não podemos deixar 
escapar esse grande potencial do rio São Francisco para o turismo. Essa proposta 

http://www.bahia.ba.gov.br/2021/10/noticias/educacao/governador-anuncia-retorno-das-aulas-100-presenciais-na-rede-estadual-de-ensino/
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da repaginada no Parque da Chesf, que já ofereceu uma série de atrações para o 
visitante, seria um marco para a nova fase das atividades na região, principalmente 
por causa do voo da Azul para Paulo Afonso, que vai beneficiar também os outros 
três estados”, declarou Bacelar. (Secom-BA). 
 

6. Comércio Exterior 
 

 As exportações de commodities seguem elevadas. Em setembro, a balança 
comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,3 bilhões. As exportações 
somaram US$ 24,2 bilhões, com destaque para os embarques de minério de ferro, 
derivados do petróleo e soja, embora tenham perdido ritmo em relação aos 
últimos meses. Já as importações somaram US$ 19,9 bilhões e se mantiveram em 
ritmo forte ao longo do mês, sobretudo, puxadas pelas compras de fertilizantes, 
combustíveis e peças automotivas. Neste ano, a balança acumula superávit de US$ 
56,4 bilhões. 

 
 Já as exportações baianas tiveram o maior valor do ano e melhor setembro desde 

2014, as exportações baianas alcançaram US$ 946,3 milhões no mês passado, com 
crescimento de 49,6% ante o registrado em igual mês de 2020. O resultado foi 
impulsionado pela retomada da atividade econômica no mundo, com avanço da 
vacinação contra o coronavírus e o arrefecimento da pandemia. 

 
 As exportações seguem em setembro com crescimento dos volumes exportados 

(quantum), tanto no mês (32%) como em relação ao segundo trimestre (6,8%). No 
acumulado do ano, entretanto, já há uma redução das quantidades embarcadas de 
1,2%, reflexo do crescente aumento de riscos que ameaçam desacelerar a 
recuperação global. Os preços também já acusam uma desaceleração de 1,3% na 
comparação com o segundo trimestre, embora no comparativo com o mesmo mês 
do ano anterior, o incremento das vendas externas, permaneça muito influenciado 
pela valorização dos produtos, que em média, acusam incremento de 47%. 

 
 No ano, as exportações baianas atingiram US$ 7,23 bilhões, com crescimento de 

29,3% quando comparadas a igual período do ano anterior. Além da continuidade 
de crescimento das vendas para a China (38%), as exportações tiveram impulso de 
regiões que haviam reduzido as compras de produtos baianos durante a fase 
aguda da crise sanitária em 2020 e que voltaram a comprar mais, como Estados 
Unidos com aumento de 36% e da União Europeia (57%). 

 
 Por setor de atividade, a indústria de transformação apresentou em setembro 

crescimento de 45%, puxada pela petroquímica que teve incremento nas vendas 
de 176,4%, seguido pelo setor metalúrgico com alta de 112,8%, todos em relação 
ao mesmo mês de 2020. As exportações na agropecuária cresceram 60,5% 
lideradas pela soja em grão com incremento de 74,5% e do algodão com aumento 
de 31,2%.  A agroindústria por sua vez, teve aumento de 63,6% na mesma base de 
comparação. 

 
 As importações somaram US$ 502,2 milhões em setembro, com aumento de 3,1% 

em relação ao mesmo mês do ano passado. As compras externas desaceleraram 
no terceiro trimestre em relação ao segundo (queda de 29,2%), resultado, das 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/03/agricultura-brasileira-dribla-todas-as-expectativas-de-producao-e-exportacao.shtml


 

11 

Semanal (7 a 13/10/2021)  

elevadas incertezas fiscais e políticas, do agravamento da crise hídrica e de uma 
inflação persistente e disseminada, que requer juros cada vez mais altos. Nas 
últimas semanas, o quadro internacional adverso se somou a um ambiente interno 
difícil, reduzindo as expectativas de crescimento para a economia brasileira em 
2022. 

 
 Esse cenário já provoca reflexos no comércio exterior, por causa da desaceleração 

global, da piora dos termos de troca (a relação entre os preços de exportação e de 
importação) e do aperto das condições financeiras. A tendência é que haja 
impactos relevantes sobre a taxa de câmbio, que ronda os R$ 5,50 e já representa 
uma correção parcial dos preços ao panorama externo mais difícil, num ambiente 
de maior dificuldade para o crescimento das importações. 

 
 No mês passado, as compras externas foram puxadas por bens intermediários – 

aumento de 48,3%, sobretudo, pelas compras de fertilizantes, minério de cobre, 
óleos de palmiste, grafita e borracha. No cômputo geral, houve queda de 39,7% no 
volume desembarcado e alta de 3,1% nos valores, o que revela aumento sensível 
do nível dos preços (71,1%) no mês, em comparação aos preços praticados em 
igual mês de 2020. 

 
 No acumulado do ano, as importações baianas atingiram US$ 5,34 bilhões, 

superior em 49,5% igual período do ano anterior. Por conta do bom desempenho, 
sobretudo no segundo trimestre, o volume desembarcado está 43,5% acima de 
2020, ano marcado pelo menor volume de compras do estado desde 2009. 

 
 Com o resultado de setembro, a balança comercial da Bahia acumula um superávit 

de US$ 1,89 bilhão, queda de 6,5% em relação ao registrado em igual período do 
ano passado. A corrente de comércio atingiu US$ 12,57 bilhões com crescimento 
de 37,2%. 

 
 A retomada do comércio mundial deverá superar as expectativas, mesmo em meio 

a tensões nas cadeias de suprimento globais, aponta a Organização Mundial do 
Comércio (OMC). O maior risco – que continua a pesar sobre a produção global e o 
comércio exterior – é uma ressurgência da pandemia de covid-19. A entidade 
prevê agora um crescimento de 10,8% do comércio mundial de mercadorias em 
volume, em vez dos 8% estimados em março. Para 2022, a expectativa é de 
moderação da expansão para 4,7% (de uma estimativa anterior de 4%), na medida 
em que o comércio de bens retorna à tendência de longo prazo pré-pandemia. 
(Valor Econômico, 07/10/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 

 Segundo nota técnica da Instituição Fiscal Independente (IFI), o Substitutivo da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 23/21) dos precatórios que traz a 
postergação de parte relevante dessas despesas, pode ensejar discussões sobre 
outros gastos obrigatórios como os previdenciários e de pessoal. Vale dizer que as 
sentenças judiciais, especialmente, no âmbito federal, sempre foram gastos 
primários obrigatórios que devem ser pagos à vista.  
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 O Substitutivo retira da PEC a proposta de parcelamento em dez anos (de valores 
muito altos) e sugere o Teto de Gastos que segue o crescimento do país. Na 
prática, a depender de novos precatórios gerados a partir de 2023, o limite 
proposto tenderá a criar um passivo com tendência exponencial de crescimento 
para o pagamento dessas despesas. 
  

 A IFI afirma que, considerando o limite de gastos anuais com precatórios pelo valor 
de 2016 (corrigido pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano 
anterior), haverá folga de R$ 48,6 bilhões no Teto de Gastos Públicos em 2022. Ou 
seja, de um montante de R$ 89 bilhões de precatórios pendentes, o governo 
arcaria R$ 40,5 bilhões em 2022. 
 

 A IFI ressalta ainda que mudanças no Teto de Gastos com aumento de espaço para 
novas despesas, principalmente em ano eleitoral, é um caminho limitante, 
considerando que a alta de juros afetará as condições de crescimento econômico 
do país. Assim, alterações de qualquer regra fiscal requer discussão técnica 
antecipada e tempestiva. 
 

 A IFI avalia ainda que o parcelamento de dívidas previdenciárias poderá causar 
impacto negativo nas contas dos municípios. O texto substitutivo da PEC altera o 
Teto de Gastos, o que pode aumentar a percepção de risco dos investidores e 
aumento dos juros e da dívida pública. 
 

 Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça, em que relativa parcela 
deverá ser paga a estados e municípios. Os valores recebidos poderão ser usados 
para compra de imóveis, quitação de dívidas ativas ou amortizações ou aquisição 
de ações de empresas públicas. Esse substitutivo foi recentemente apresentado na 
Câmara dos Deputados e deverá ter votação ainda este mês, na Comissão Especial 
da Câmara.   
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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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