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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Segundo o escritório de estatísticas da União Europeia – Eurostat, a produção industrial da 
zona do euro foi muito mais forte do que o esperado em janeiro e foi revisada para cima 
também em dezembro, apontando para uma virada melhor do ano, apesar da pandemia 
da covid-19. 
 
O Eurostat informou que a produção industrial nos 19 países que compartilham o euro 
subiu 0,8% no comparativo mensal em janeiro, com alta de 0,1% sobre o mesmo período 
do ano anterior, superando às expectativas do mercado de 0,2% ao mês e -2,4% ao ano. A 
maior produção em termos mensais em janeiro ocorreu em todas as categorias, com os 
maiores ganhos de 0,8% em bens de consumo duráveis, seguido por 0,6% em bens não 
duráveis e 0,4% em energia e bens de capital. 
 
O escritório da União Europeia revisou também para cima os números da produção de 
dezembro para -0,1% no comparativo mensal e -0,2% no comparativo anual, ante -1,6% e 
-0,8%, respectivamente.   
 
O presidente americano Joe Biden promulgou dia 11 o pacote de estímulos de US$ 1,9 
trilhão, para medidas de auxílio contra a crise causada pela pandemia da covid-19. O 
plano, que inclui o pagamento de US$ 1,4 mil de ajuda direta através de cheques para as 
famílias com renda menor e recursos para a vacinação, além de medidas para o auxílio 
desemprego, vacinas, escolas e pequenas empresas. 
 
O pacote de Biden é o terceiro aprovado pelos Estados Unidos (EUA) desde o início da 
pandemia. Ao todo, já foram gastos US$ 5 trilhões em programas de ajuda econômica, 
valor equivalente a 25% do PIB americano. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), elevou as 
perspectivas para a economia mundial ante o relatório trimestral de dezembro. 
A economia mundial deve se recuperar este ano com um crescimento de 5,6% e expandir 
4,0% em 2022. 

O pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão dos Estados Unidos irá repercutir em outros 
países, somando mais de um ponto percentual ao crescimento global. A economia dos 
EUA crescerá 6,5% este ano e 4,0% no próximo, disse a OCDE, elevando sua estimativa 
ante 3,2% e 3,5%, respectivamente em dezembro. 
 
Por sua vez, o estímulo será um impulso para os principais parceiros comerciais dos EUA, 
ampliando o crescimento em 0,5-1 ponto percentual no Canadá e México, e entre 0,25-0,5 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/joe-biden/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ocde/


 

2 

Semanal (08-14/03/2021) 
 

na zona do euro e na China, disse a OCDE. 

Segundo a economista-chefe da organização, Laurence Boone, a velocidade das 
campanhas de vacinação é crucial para reduzir outros riscos que afetam a economia, 
como o aumento da desigualdade, desemprego duradouro, desequilíbrio fiscal e 
instabilidade do mercado financeiro. 

 
1.2 Cenário Nacional 
 
A produção industrial brasileira teve queda em oito dos 15 locais pesquisados em 
janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam os dados 
divulgados dia 10. A indústria geral do país cresceu 0,4% na comparação com dezembro. 
Foi a 9ª alta seguida na comparação mês contra mês imediatamente anterior – mas a 
menor taxa desde abril. Em 12 meses, o setor ainda acumula uma queda de 4,3%. 
 
A maior queda foi registrada no Espírito Santo, de 13,4%, seguida pelo Amazonas, com 
recuo de 11,8%. Na outra ponta, o Pará teve a maior expansão, de 4,4%, seguido por 
Pernambuco (3,6%) e Rio de Janeiro (2,9%). 
 
Segundo o IBGE, as vendas do comércio varejista caíram 0,2% em janeiro na comparação 
com dezembro. Foi o terceiro mês seguido de queda. Em relação a janeiro do ano 
passado, o varejo registrou queda de 0,3%, primeira taxa negativa após sete meses 
consecutivos de taxas positivas. 
 
Em janeiro, na comparação com dezembro, cinco das oito atividades pesquisadas tiveram 
taxas negativas, com destaque de maiores quedas para Livros, jornais, revistas e papelaria 
(26,5%) e Tecidos, vestuário e calçados (8,2%).  
 
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material 
de construção, o volume de vendas recuou 2,1% em relação a dezembro de 2020 – 
segundo mês com resultado negativo seguido –, influenciado negativamente por Veículos, 
motos, partes e peças, que registrou -3,6% e, positivamente, por Material de construção 
com variação de 0,3%. 
 
O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,6% em janeiro, na comparação com 
dezembro, completando uma sequência de oito meses sem registrar queda. Todavia, o 
setor ainda não conseguiu recuperar todas as perdas diante da pandemia do coronavírus. 
É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE. 
 
Na comparação com janeiro de 2020, o setor de serviços registrou queda de 4,7%, o 
segundo pior resultado para o primeiro mês do ano de toda a série histórica da pesquisa, 
iniciada em 2012, ficando atrás somente de janeiro de 2016, quando o tombo foi de 5%. Já 
o indicador acumulado em 12 meses apresentou recuo de 8,3%, variação negativa 
recorde para um mês de janeiro. 
 
Com oito meses sem variação negativa no volume de serviços prestados, o setor acumula 
ganho de 19,6% no período. Todavia, mesmo com esse crescimento o patamar do setor 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/05/producao-industrial-tem-alta-de-04percent-em-janeiro-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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ainda está 3% abaixo de fevereiro de 2020, antes de ser declarada a pandemia. Além 
disso, se encontra 13,8% abaixo do ponto mais alto do setor, registrado em novembro de 
2014. 
 
Setor de maior peso na economia brasileira – os serviços representam cerca de 70% do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país, – ainda precisa avançar muito para recuperar as 
perdas acumuladas com a pandemia do coronavírus. 
 
De acordo com o IBGE, os impactos negativos da pandemia do coronavírus sobre o 
mercado de trabalho levaram 20 estados brasileiros a registrarem recorde da taxa média 
de desemprego em 2020. Os resultados regionais acompanharam a média nacional, a taxa 
média anual de desemprego do país em 2020 foi de 13,5%, a maior de toda a série 
histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 
 
As maiores taxas foram registradas em estados do Nordeste e as menores, no Sul. 
Somente em sete estados a taxa de desemprego média do ano não bateu recorde. São 
eles: Pará, Amapá, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, e Santa Catarina. Em 15 
estados, a maioria do Norte e Nordeste, o nível de ocupação ficou abaixo de 50% em 
2020. Isso significa que menos da metade da população em idade de trabalhar nestes 
estados estava ocupada no ano. Na média nacional, foi a primeira vez que isso aconteceu. 
O nível de ocupação mais baixo foi registrado em Alagoas. O Rio de Janeiro foi o único 
estado fora do Norte e Nordeste onde o nível de ocupação ficou abaixo de 50%. 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a medida da 
inflação oficial do país, ficou em 0,86% em fevereiro, depois de ter subido 0,25% em 
janeiro, segundo divulgou dia 11, o IBGE. A taxa é a maior para o mês desde 2016, quando 
ficou em 0,9%. A principal influência de alta veio da gasolina, que subiu 7,11% no período, 
o item foi responsável por 42% da inflação de fevereiro, segundo o IBGE. 
 
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em fevereiro. O 
maior impacto no índice do mês (0,45 p.p.) veio dos Transportes (2,28%) e a maior 
variação, da Educação (2,48%). Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 70% do 
resultado do mês. 
 
Com o resultado do mês, a inflação acumula alta de 5,2% em 12 meses – acima da taxa de 
4,56% em janeiro, na mesma comparação. No ano, a alta é de 1,11%. 
 
A segunda onda da pandemia no Brasil e a lentidão na vacinação contra à covid-19 elevam 
os riscos para a recuperação econômica brasileira, afirmou a OCDE (grupo de 38 dos 
principais países do mundo). 
 
Para a economia brasileira, a OCDE prevê crescimento de 3,7% neste ano e 2,7% em 2022. 
Em ambos os casos, houve elevação em relação a estimativas anteriores, mas os números 
ficam bem abaixo dos previstos para a média do G20: 6,2% e 4,1%, respectivamente. 

A OCDE recomenda que programas governamentais de apoio para preservar empregos e 
sustentar a atividade de empresas sejam mantidos enquanto as economias tiverem que 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/pib-do-brasil-despenca-41percent-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/pib-do-brasil-despenca-41percent-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/desemprego-fica-em-139percent-no-trimestre-terminado-em-dezembro-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/desemprego-fica-em-139percent-no-trimestre-terminado-em-dezembro-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/desemprego-fica-em-139percent-no-trimestre-terminado-em-dezembro-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/26/desemprego-fica-em-139percent-no-trimestre-terminado-em-dezembro-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ipca/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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impor restrições contra o contágio. “Deve ser dada especial atenção ao apoio aos jovens e 
aos menos qualificados, para evitar uma repetição dos danos a longo prazo causados às 
perspectivas de emprego destes grupos vulneráveis após a crise financeira de 2008”, 
afirma o relatório. 

 
1.3 Cenário Baiano 

 

O Produto Interno Bruto da Bahia, no quarto trimestre em relação ao terceiro, cresceu 
0,9%. Em relação ao quarto de 2019, o PIB da Bahia registrou queda de 0,9%.O setor de 
Serviços puxou essa queda, já que representa 68% do PIB da Bahia, com retração de 4,8%. 
A Agropecuária (12,4%) e a Indústria (1,7%)  amenizaram a queda da atividade econômica 
no quarto trimestre. 

Em 2020, o PIB da Bahia contraiu 3,4%%, taxa bem abaixo das projeções da SEI realizadas 
em julho no auge da pandemia.  A retração do PIB interrompeu uma sequência de 2 anos 
de crescimento baixo da economia baiana. O resultado negativo do PIB baiano em 2020 
deve-se ao efeito da pandemia iniciada na segunda quinzena do mês de março desse 
mesmo ano, em virtude da paralisação total ou parcial de diversas atividades econômicas 
no estado para maior controle da disseminação do vírus.  
 
O maior impacto da epidemia se deu no trimestre abril-junho, que apresentou queda de 
cerca de 8,7% na comparação com igual período de 2019. A partir do terceiro trimestre se 
inicia uma recuperação, que deverá ser abortada no primeiro trimestre de 2021, devido 
ao recrudescimento da pandemia e a volta de medidas restritivas para se conter a 
propagação ainda maior do vírus. 
 

Em 2020, pela ótica da produção, apenas a Agropecuária teve crescimento expressivo de 
14,8%, devido à safra recorde de grãos. A Indústria e os Serviços caíram 1,3% e 6,4%, 
respectivamente, impactadas pelas fortes quedas do segundo trimestre. 

Com base nos dados das pesquisas mensais do IBGE, referentes ao mês de janeiro, 
sistematizadas e analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), os resultados 
mostraram uma queda no ritmo da atividade econômica que vinha desde setembro do 
ano passado.  
 
A indústria geral (extrativa mais transformação) recuou mais uma vez em relação ao mês 
anterior, com queda 3,2%. Na comparação com janeiro de 2020, a retração foi 13,9% após 
dois meses seguidos de alta. As principais contribuições negativas foram das atividades: 
setor de Veículos (-88,5%) apresentou a principal influência negativa no período, explicada 
pelo fechamento da principal indústria automotiva do estado; Derivados de petróleo (-
15,9%) e Produtos alimentícios (-2,3%). No indicador acumulado dos últimos 12 meses, a 
indústria registrou queda de 7,1%. 
 
As vendas no comércio varejista baiano recuaram 2,2% em relação a dezembro, segunda 
queda consecutiva nessa comparação. Em relação a janeiro de 2020, registrou redução de 
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3,0%, terceiro resultado negativo nessa base de comparação com igual mês do ano 
anterior.  
 
A inflação dos alimentos, a redução do auxílio emergencial e o repique da pandemia do 
coronavírus impactaram diretamente o desempenho do segmento de Hipermercados e 
supermercados com retração de 6,5%, embora os bens duráveis como Móveis e 
eletrodomésticos, ainda venha respondendo satisfatoriamente com expansão de 7,5%, 
devido à poupança das famílias nesse contexto de distanciamento social, e o segmento de 
bens essenciais como Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (12,8%).  
 
O setor de serviços, ainda o setor mais afetado pela pandemia, vem na medida do possível 
sinalizando uma recuperação no ritmo do setor que sofre interrupções a depender do 
avanço ou recuo do número de infectados no Brasil e na ocupação hospitalar, com 
fechamento de estabelecimentos ou diminuição do horário de funcionamento. 
 
Em janeiro, a não realização das festas populares impactou consideravelmente os 
resultados do setor nas duas comparações: em relação a dezembro do ano passado caiu 
6,3% e em relação a janeiro de 2020, 10,1%. O indicador acumulado no ano decresceu 
16,0% e o indicador acumulado em 12 meses contraiu 15,3%. 
 
O índice de atividades turísticas da Bahia, em janeiro, apresentou crescimento de 3,2% 
frente ao mês imediatamente anterior, mostrando a demanda reprimida do setor, mesmo 
com as medidas de distanciamento e fechamento de atividades de lazer. Mas ainda 
distante do patamar de janeiro de 2020, ao registrar queda 14,0%. 
 
Todas as doze unidades da federação onde o indicador é pesquisado mostraram recuo nos 
serviços voltados ao turismo em relação a janeiro do ano anterior, sinalizando o 
agravamento da pandemia e das medidas de distanciamento social adotadas pelas  
autoridades sanitárias voltadas especialmente para o setor de serviços como bares, 
restaurantes e lazer, o que pode resultar numa contração da atividade econômica no 
primeiro trimestre de 2021. 

Já as exportações baianas, com dados mais adiantados, referente a fevereiro, teve queda 
de 23,5% no mês passado, comparadas a igual mês de 2020, impactada por volumes 
sensivelmente menores de embarques de derivados de petróleo que recuaram 97% ante 
fev/2020. Segundo principal segmento de exportação da Bahia no ano passado, o setor de 
refino de petróleo que tem a Petrobrás seu único exportador, está passando por 
definições quanto à privatização da Refinaria Landupho Alves (Rlam), assim como os 
campos terrestres de exploração e produção, o que pode ter tido reflexos nos embarques. 
Também houve paralisações de trabalhadores. 

No bimestre, as exportações baianas totalizaram US$ 1,06 bilhão, contra US$ 1,20 bilhão 
em igual período do ano anterior, uma redução de 11%. Em relação às importações, 
também houve queda de 19,2% na comparação com fevereiro de 2020 (US$ 389,4 
milhões), enquanto no acumulado do ano houve aumento de 21,1%, graças ao grande 
volume – principalmente de combustíveis, referente às compras de janeiro. 
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Portanto, não se deve estranhar a queda observada nas principais atividades econômicas, 
devido ao fim do auxílio emergencial, inflação elevada, principalmente de alimentos, 
desemprego em alta e queda da informalidade causada pela pandemia. O retorno do 
auxílio, agora em valores mais baixos, além de salvar vidas, pela redução da pobreza 
extrema, serve também para evitar a volta da recessão. 

Entretanto, o auxílio não conseguirá, isoladamente, estimular uma recuperação 
consistente da economia. A vacinação que caminha muito lentamente é outro elemento 
fundamental, sem avançar no número de imunizados a recuperação da economia fica 
cada dia mais comprometida. 

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

2. Agropecuária 

 O segundo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 
IBGE e sistematizado pela SEI, relativo a fevereiro deste ano, estimou a produção 
baiana de 9,7 milhões de toneladas de cereais, oleaginosas e leguminosas em 
2021, o que representa uma retração de 3,1% na comparação com a safra 2020 – 
que foi o melhor resultado da série histórica da pesquisa.  
 

 As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,17 milhões de hectares 
(ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 1,1% na 
comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média estimada para a safra 
de grãos, no estado, foi de 3,07 t/ha, em torno de 4,7% inferior à do ano passado. 
 

 A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, manteve-se projetada em 
torno de 1,2 milhão de toneladas, que representa retração de 18,5% na 
comparação anual. A previsão de área plantada está em 266 mil ha, recuo de 
15,6% na mesma base de comparação.  
 

 A soja, cuja fase de plantio está concluída, poderá alcançar produção de 6,4 
milhões de toneladas - a maior da série histórica do levantamento –, alta de 6,3%, 
em relação a 2021. A estimativa da área plantada soma 1,7 milhão ha, superando 
em 4,9% a de 2020, e o rendimento médio esperado da lavoura é de 3,8 t/ha. 
 

 A safra de milho, por sua vez, teve a previsão de recuo, na comparação com a safra 
2020, ampliada para 15,4%, sendo estimada em 2,2 milhões de toneladas em 
2021. Com relação à área plantada (635 mil ha), o IBGE revisou para cima, o que 
indica uma expansão de 1,8% na comparação anual.  
 
 

 Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 211 mil toneladas, o 
que implica um recuo de 27,2%, em relação a 2020. Apesar disso, o levantamento 
revela uma área plantada 2,6% superior à verificada no ano passado e estimada 
em 435 mil hectares.  
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 A estimativa deste ano para o café ficou em 200,1 mil toneladas, 18,3% abaixo da 

produção verificada no ano passado. A safra do tipo arábica ficou projetada em 
80,8 mil t, variação negativa anual de 33,0%, e a da canéfora, em 120,2 mil t, 
correspondendo a uma retração de 4,2%, na comparação anual.  
 

 A produção nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para 2021 
alcançou mais um recorde, devendo totalizar 263,1 milhões de toneladas, 3,5% 
acima (9,0 milhões de toneladas) da obtida em 2020 (254,1 milhões de toneladas) 
e 0,3% (908,4 mil toneladas) acima da informação anterior (262,2 milhões de 
toneladas). (IBGE, 11/03/2021).  
 

 Esperam-se recordes na produção de soja, totalizando 130,4 milhões de toneladas, 
com alta de 7,3% na comparação com 2020, e na produção de milho (declínio de 
2,9% na primeira safra e alta de 1,4% na segunda), totalizando 103,5 milhões de 
toneladas, com alta de 0,3% frente a 2020. Mas houve declínio nas estimativas de 
produção de algodão herbáceo (-16,5%), totalizando 5,9 milhões de toneladas, e 
de arroz em casca (-0,7%), totalizando 11,0 milhões de toneladas. (IBGE, 
11/03/2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial baiana recuou 3,2% em janeiro de 2021 frente ao mês 
anterior, na série ajustada sazonalmente, de acordo com da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. O comportamento negativo em janeiro foi 
principalmente atribuído ao encerramento das atividades da montadora instalada 
no estado. (IBGE, 10/03/2021). 
 

 Em relação a janeiro de 2020 a indústria recuou 13,9%. O acumulado nos últimos 
12 meses teve queda de 7,1% em janeiro, mantendo a redução na intensidade de 
perda frente aos resultados dos meses anteriores. (IBGE, 10/03/2021). 
 

 Na comparação mensal, as principais influências negativas foram de Veículos (-
88,5%), Derivados de petróleo (-15,9%), Produtos de borracha e material plástico (-
5,1%), Produtos alimentícios (-2,3%) e Produtos minerais não metálicos (-4,4%). 
Por outro lado, ainda na comparação com janeiro de 2020, entre as atividades que 
apontaram aumento na produção, Metalurgia (71,6%), Produtos químicos (6,8%) e 
Celulose, papel e produtos de papel (3,0%) exerceram as maiores influências 
negativas na formação da média da indústria (IBGE, 10/03/2021). 
  

 No setor de celulose e papel, as expedições de caixas, chapas e acessórios de 
papelão ondulado permaneceram vigorosas em fevereiro, marcando mais um mês 
de volume recorde, segundo prévia divulgada pela Associação Brasileira de 
Embalagens em Papel (Empapel). Em fevereiro, a expedição alcançou 323,5 mil 
toneladas, com alta de 12,1% na comparação com o mesmo mês de 2020 e queda 
de 1,5% ante janeiro. Com esse desempenho, a produção de embalagens de 
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papelão ondulado no país acumulou alta de 8,7%. Essa é a oitava vez consecutiva 
que o volume expedido é recorde na comparação interanual. Com ajuste sazonal, a 
expedição de embalagens de papelão subiu pelo terceiro mês consecutivo, agora 
em 2,5%, para 349,41 mil toneladas, volume recorde na série. (Valor Econômico, 
11/03/2021).  
 

 Os preços da celulose de fibra curta caminham para alcançar níveis recorde na 
China, após terem tocado a mínima histórica a menos de um ano, suportados pela 
demanda aquecida, estoques limitados ao longo do sistema, frete mais caro e pela 
substituição da fibra longa, matéria-prima mais cara cuja oferta a partir de fábricas 
no Hemisfério Norte segue limitada. Somente em março, os aumentos aplicados 
pelos produtores, em todas as regiões, vão de US$ 90 a US$ 120 por tonelada. Com 
reajustes mensais, a escalada da celulose em 2021 desencadeou a revisão, para 
cima, das expectativas de preço. Na avaliação de analistas que acompanham a 
indústria, o bom momento deve perdurar ao menos até meados deste ano. (Valor 
Econômico, 10/03/2021).  
 

 No setor de veículos, a Ford já começou a se desfazer das unidades inacabadas de 
Ka, Ka Sedan e Ecosport na fábrica de Camaçari, na Região Metropolitana de 
Salvador. Ao todo são cerca de 900 modelos que ficaram inacabados com o 
encerramento repentino das atividades na planta de Camaçari. Outros 
equipamentos também estão sendo desmontados e retirados da unidade. A 
assessoria da Ford confirmou que se trata de carrocerias que restaram na fábrica 
baiana e que as atividades fazem parte do processo de preparação para o 
fechamento da planta. A montadora ainda busca definir o que será feito com as 
fábricas fechadas. O Governo da Bahia chegou a divulgar sondagens de potenciais 
interessados em ocupar a planta, entre eles marcas chinesas, indianas, sul-
coreanas e japonesas. A Caoa também foi apontada como possível compradora e 
admitiu interesse na unidade de Camaçari. (Correio da Bahia, 07/03/2021). 
 

 A indústria de transformação e a construção civil, grandes consumidores de aço, 
vêm sofrendo seguidos reajustes de preços desse insumo desde meados do 
segundo semestre de 2020, com impacto sobre seus custos. Enquanto podem, as 
empresas estão repassando os custos aos consumidores finais de carros, 
geladeiras, máquinas de lavar, imóveis, de bens duráveis e de bens de capital. A 
justificativa para os reajustes é a alta expressiva das matérias-primas, 
principalmente, minério de ferro (mais de 80% no ano passado), carvão, sucata de 
aço, valorização do aço no mercado global, além do câmbio. Outro componente 
desse cenário é o desajuste na cadeia de fornecimento. Ainda há falta de alguns 
tipos de aço, outros com mais demora para entrega e até sistema de cotas por 
clientes. A previsão é que essa situação leve entre dois e quatro meses para se 
normalizar - os estoques nos consumidores estão baixos. E a demanda se mantém 
em alta. Os aumentos mensais nos últimos meses ficaram de 10% a 15%, tanto 
para aços longos (construção) quanto para os planos (carros, linha branca, 
autopeças e equipamentos em geral). Mantido o atual cenário de preços das 
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matérias-primas do aço e o dólar entre R$ 5,60 e R$ 5,80, as siderúrgicas deverão 
adotar novas altas. (Valor Econômico, 11/03/2021). 
 

 No setor de energia, o consumo de energia elétrica, em fevereiro, cresceu 1,8% em 
relação ao mesmo mês de 2020, de acordo com os dados preliminares da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Esse aumento decorre, 
principalmente, de uma alta de 9,4% no Ambiente de Contratação Livre (ACL), que 
permite a escolha do fornecedor e a negociação de condições contratuais. Já o 
Ambiente de Contratação Regulado (ACR), em que estão os consumidores de 
pequeno porte, que adquirem energia das distribuidoras, registrou queda de 1,6%. 
Os números dão continuidade à série de aumentos expressivos apresentados pelo 
mercado livre desde agosto de 2020. Já no mercado regulado, após uma 
recuperação um pouco mais intensa em dezembro, os resultados voltam a recuar. 
Com base nos dados regionais do boletim infomercado quinzenal, em fevereiro, no 
estado da Bahia o consumo recuou 2,0%, no mês anterior, o consumo avançou 
3,0%, ambas as comparações em relação ao mesmo período anterior. (CCEE, 
08/03/2021).  
 

 A geração, por sua vez, avançou 1,9%, no Sistema Integrado Nacional (SIN). Foram 
produzidos 70.670 MW médios e consumidos 66.810 MW médios em fevereiro. 
Com as restrições hídricas do período, a geração térmica aumentou 35,2%, já 
considerando as importações de 923,69 MW médios no mês de fevereiro. As 
eólicas novamente apresentaram um aumento expressivo, de 34,2%. As hidráulicas 
apresentaram uma redução de 5,6% e a fonte solar fotovoltaica teve uma queda 
residual de 0,2%. (CCEE, 08/03/2021).  
 

 Os leilões de Energia Nova A-3 e A-4 de 2021 contaram com a geração fotovoltaica 
sendo a principal fonte de projetos cadastrados. Segundo dados divulgados pela 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a tecnologia solar somou 41.852 MW de 
potência e 1.050 projetos. No total, inteirando 66.862 MW, foram cadastrados 
1.841 projetos únicos. Entre as fontes, a eólica assumiu a segunda posição, com 
22.667 MW de potência e 700 projetos cadastrados. Também foram estimados 
985 MW e 61 projetos de hidrelétricas, além de 30 projetos e 1.358 de 
termelétricas. Em relação aos estados com maior quantidade de projetos, a Bahia 
é protagonista, com 20.727 MW e 597 projetos. Logo após, está o Rio Grande do 
Norte, com 9.208 MW e 259 empreendimentos; o Ceará, com 8.768 MW e 195 
projetos; e o Piauí, com 7.448 MW e 189 projetos. (Portal Solar, 11/03/2021). 
 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Em fevereiro, aumentou para 66,7% a quantidade de famílias com dívidas no 
Brasil. Esse dado corresponde a uma alta de 0,2 ponto percentual em relação a 
janeiro de 2021 e de 1,6 ponto em comparação com fevereiro de 2020.   A 
informação está na nova edição da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
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Consumidor (Peic), realizada mensalmente pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). (CNC, 08/03/2021). 
 

 A Peic revela também que a proporção de famílias que declararam estar “muito 
endividadas” reduziu para 13,9%, menor parcela desde setembro de 2019. Outro 
dado ressaltado foi o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso. De 
acordo com as informações obtidas, este caiu pelo sexto mês consecutivo, 
alcançando 24,5% em fevereiro contra 24,8% em janeiro. (CNC, 08/03/2021). 
 

 Mais um movimento de reajustes de preços da indústria de consumo para o varejo 
em 2021. No segmento de eletrodoméstico como fogões e geladeiras, os reajustes 
variam de 4,0% a 15,0% entre fim de janeiro e início de março. De acordo com 
informações do valor, a demanda, mais aquecida em 2020, vem desacelerando 
desde o começo do ano, e os reajustes já contribuem para um desaquecimento nas 
vendas de produtos mais populares. (Valor Econômico, 11/03/2021). 
 

 O IPCA de fevereiro foi de 0,86%, representando 0,61 ponto percentual acima da 
taxa de janeiro (0,25%). No ano, o índice acumulou alta de 1,11% e, em 12 meses, 
5,20%, ficando acima dos 4,56% observados nos 12 meses imediatamente 
anteriores. Em relação aos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito 
tiveram alta em fevereiro com destaque para o de transportes (2,28%). (IBGE, 
11/03/2021). 
 

 O comércio varejista na Bahia registra pelo terceiro mês consecutivo queda nas 
vendas. No mês de janeiro de 2021, o varejo no estado retraiu 3,0% em relação a 
igual mês do ano passado. No cenário nacional, a variação nos negócios foi 
negativa em 0,3%. Na análise sazonal, o varejo baiano recuou 2,2%, enquanto 
nessa mesma base de comparação, as vendas no país retraíram em 0,2%%. (IBGE, 
12/03/2021). 
 

 Os segmentos de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (12,8%) e Móveis e eletrodomésticos (7,5%) foram responsáveis por 
atenuar a intensidade do recuo nas vendas do varejo baiano em janeiro. 
Contrariamente ao comportamento de Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (-6,5%) e Tecidos, vestuário e calçados (-20,4%) que 
exerceram influencia negativa. (IBGE, 12/03/2021). 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção apresentou retração de 5,6% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação foi negativa em 8,4%. (IBGE, 12/03/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou queda de 14,5% nas vendas 
em janeiro de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a Material 
de construção, as vendas no mês de janeiro se mantiveram estável registrando a 
taxa positiva de 0,1%, na comparação com o mesmo mês de 2020. Na análise dos 
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últimos 12 meses a taxa foi negativa em 25,3% para Veículos, motos, partes e 
peças e positiva em 9,6% para Material de construção. (IBGE, 12/03/2021). 

 

5. Serviços & Turismo 
 

 O volume de serviços no Brasil avançou 0,6%, em janeiro de 2021, na comparação 
com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após contabilizar 
estabilidade no mês de dezembro. A expansão do mês de janeiro foi acompanhada 
por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para os serviços 
profissionais, administrativos e complementares (1,9%), seguido pelos transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (1,6%); serviços prestados às famílias 
(0,8%); e informação e comunicação (0,2%). Nessa análise, a Bahia marcou queda, 
com variação de 6,3%, após ter recuado 1,6% em dezembro mantendo a tendência 
de desaceleração. É importante destacar, que o mês de janeiro foi marcado pela 
suspensão das festas populares na Bahia, e pelo fim do auxílio emergencial que 
deixou grande parte das famílias vulneráveis socialmente, sem renda e sem 
perspectivas, impactando diretamente do setor de serviços. (IBGE, SEI). 
 

 O volume de serviços na Bahia retraiu 10,1%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para baixo, 
com destaque, por ordem de magnitude, os Serviços prestados às famílias (-
14,8%), seguido por Serviços profissionais, administrativos e complementares (-
13,0%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-12,4%), e 
Serviços de informação e comunicação (-3,2%). Em contrapartida, apenas a 
atividade de Outros serviços (10,9%), expandiu. (IBGE, SEI). 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia retraiu 12,2%, em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a receita de serviços para 
baixo, com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (-18,0%), seguido por Serviços 
prestados às famílias (-17,0%), Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-9,6%), Serviços de informação e comunicação (-1,4%). Em 
contrapartida, apenas a atividade de Outros serviços (13,2%), cresceu. (IBGE, SEI). 
 

 O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA), calculado pela SEI, 
autarquia vinculada à Seplan, avançou 6,1%, em janeiro de 2021, na comparação 
com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após contabilizar 
expansão de 7,2% no mês de dezembro de 2020. Essa é a segunda taxa positiva 
consecutiva registrada pelo indicador acumulando um ganho em torno de 14%. A 
expansão do mês de janeiro foi acompanhada por três das seis variáveis que 
compõe o indicador, com destaque para Passageiros no Aeroporto Internacional 
de Salvador (24,2%), Consumo energia elétrica (21,6%), e Carga portuária (2,9%). 
Em contrapartida, Passageiros intermunicipais (-18,1%), Consumo de 
combustível (-4,0%), e Passageiros urbanos (-1,3%) recuaram. (SEI). 
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 De acordo com os dados divulgados pela SEI, o nível de atividade econômica – 
Produto Interno Bruto – recuou (-0,9%) no quarto trimestre de 2020 em 
comparação ao mesmo período do ano anterior. O setor de serviços apresentou 
recuo de 4,8% e foi responsável pelo baixo desempenho do PIB baiano, tendo em 
vista que foi o único setor com taxa de volume negativa no trimestre. A atividade 
de comércio puxou a queda do setor com variação em volume de -6,7%. Nessa 
mesma tendência a atividade da administração pública caiu 1,0%. O avanço ficou 
por conta dos transportes (+4,4%) e atividades imobiliárias (+2,5%). No acumulado 
do ano o setor fechou com queda de 6,4% com retração em três das quatro 
atividades. Os destaques negativos ficaram por conta do comércio (-7,2%); 
transportes (-6,1%); e administração pública (-1,6%). O setor observou apenas taxa 
de crescimento positiva para as atividades imobiliárias (+0,5%). (SEI). 
 

 Em janeiro de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil ampliou 0,7% frente 
à estabilidade de dezembro. Vale destacar que o segmento de turismo, após 
avançar 122,8% entre maio de 2020 e janeiro de 2021, ainda necessita crescer 
42,1% para retornar ao patamar de fevereiro do ano passado. As medidas contra a 
covid-19 (como o estímulo ao isolamento social) atingiram de forma mais intensa e 
imediata boa parte das atividades turísticas, principalmente transporte aéreo de 
passageiros, restaurantes e hotéis. Regionalmente, nove das 12 unidades da 
federação acompanharam movimento de expansão, com destaque para Rio 
Grande do Sul (11,4%), Distrito Federal (10,4%), Rio de Janeiro (4,4%), Santa 
Catarina (4,3%), Espírito Santo (3,8%), e Bahia (3,2%), que registraram as variações 
positivas mais expressivas. (IBGE, SEI).  
 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil caiu 29,1%, décima primeira taxa negativa seguida, pressionado, 
principalmente, pela queda na receita de empresas que atuam nos ramos de 
restaurantes; transporte aéreo; hotéis; rodoviário coletivo de passageiros; 
agências de viagens; serviços de bufê; e locação de automóveis. Em termos 
regionais, todas as 12 unidades da federação pesquisadas tiveram recuo nos 
serviços voltados ao turismo, com destaque para São Paulo (-37,7%), Minas Gerais 
(-32,8%), Rio Grande do Sul (-29,7%), e Ceará (-28,7%). Nessa comparação a Bahia 
apontou a primeira variação negativa menos expressiva (-14,0%). 
 

 Em relação à receita nominal das atividades turísticas, cinco das 12 unidades 
marcaram ritmo de decrescimento, quando comparado com o mês de dezembro 
de 2020, com destaque para Goiás (-9,7%) e Minas Gerais (-4,8%). Nessa 
comparação a Bahia registrou a quinta maior variação positiva (1,0%) ficando 
abaixo de Espírito Santo e (2,0%) e  acima do Paraná (0,9%). Quando comparado 
com o mesmo mês de 2020, todas as 12 unidades marcaram o mesmo ritmo de 
decrescimento, nessa análise a Bahia apontou a segunda variação negativa menos 
expressiva (-21,1%), ficando entre Goiás (-19,2%) e Espírito Santo (22,4%). (IBGE, 
SEI). 
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6. Comércio Exterior 
 

 Impactada por volumes sensivelmente menores de embarques de derivados de 
petróleo, as exportações baianas tiveram redução de 23,5% em fevereiro, 
comparadas a igual mês de 2020. As vendas externas totalizaram no mês passado, 
US$ 448,8 milhões, contra US$ 587,1 milhões em fevereiro do ano passado.  
 

 Alguns aspectos foram importantes para definir a queda nas exportações. O 
principal deles foi no segmento de derivados de petróleo que recuou 97% ante 
fev/2020. Segundo principal segmento de exportação da Bahia no ano passado, o 
setor que tem a Petrobras como único exportador, está passando por definições 
quanto à privatização da Rlam, assim como campos terrestres de exploração e 
produção, o que pode ter tido reflexos nos embarques. Também houve 
paralisações de trabalhadores. 
 

 Contribuíram também com o desempenho negativo, a queda de 19,7% nas vendas 
de papel e celulose motivada por recuos nos embarques e nos preços além de 
problemas que o setor atravessa com escassez de insumos. O setor automotivo, 
que deve ir perdendo espaço contínuo após a venda da Ford, também teve queda 
de 35,5%, além dos minerais (-75,6%) e das máquinas e equipamentos para a 
indústria eólica com recuo de 57,6% nas exportações em fevereiro.  
 

  No bimestre, as exportações baianas totalizaram US$ 1,06 bilhão, contra US$ 1,20 
bilhão em igual período do ano anterior, uma redução de 11%. Em relação às 
importações, também houve queda de 19,2% na comparação com fevereiro de 
2020 (US$ 389,4 milhões), enquanto no acumulado do ano houve aumento de 
21,1%, graças ao grande volume – principalmente de combustíveis, referente às 
compras de janeiro. 
 

 Os meses de janeiro e fevereiro são insuficientes para traçar tendência do ano, 
mas os preços já mostram que devem fazer a diferença, principalmente quando 
começar os embarques do agro. Vários segmentos tiveram valorização no bimestre 
em comparação com igual período do ano anterior, o que resultou em um 
aumento médio dos preços dos produtos de exportação do estado em 22,2% no 
período. O desmembramento de volumes e preços deixa mais claro que os preços 
têm sobressaído no desempenho das exportações do bimestre, ao contrário do 
observado no ano passado. Enquanto a quantidade embarcada caiu 27,2%, as 
receitas caíram menos (11%), resultado da valorização, principalmente da soja, 
algodão, metalúrgicos e produtos minerais. 
 

 Em relação às importações, depois de uma acentuada alta em janeiro (71,3%), as 
compras externas registraram recuou de 19,2% em fevereiro puxadas pelos bens 
de capital (-33,1%) e de bens intermediários (-23,5%). O recrudescimento da 
pandemia que conspira contra a recuperação interna, o dólar alto e as incertezas 
da economia podem ter contribuído para o desempenho negativo no mês. 
 



 

14 

Semanal (08-14/03/2021) 
 

 No bimestre, a alta puxada por janeiro deveu-se ao reflexo da lenta, hoje 
improvável retomada da economia, pelo menos no primeiro semestre. Embora 
ainda seja alvissareiro o aumento das importações no bimestre, os dados seguem 
voláteis e é prematuro afirmar que a melhora mostrada no primeiro mês do ano, 
traga algum sinal quanto ao dinamismo da demanda interna o que fica confirmado 
com os resultados colhidos em fevereiro. 
 

 As perspectivas para a economia global melhoraram com o avanço na vacinação 
em muitos países e o novo pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão dos EUA, pode 
adicionar um ponto percentual à expansão global, segundo a OCDE. O plano do 
presidente Joe Biden nos EUA alimentará o crescimento econômico global em 
2021, que poderá alcançar 5,6%, segundo as novas projeções da OCDE, divulgadas 
em 09/02. Isso significa 1,4 ponto percentual a mais do que o estimado em 
dezembro. O pacote americano, diz a OCDE, representa uma das maiores injeções 
de estímulo à maior economia do mundo nas últimas décadas. (Valor Econômico, 
10/03/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 
 A Câmara aprovou no dia 11 de março, em segundo turno, a proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) Emergencial. Na prática essa aprovação garante a volta aos 
pagamentos do auxílio emergencial, sem que o mesmo atinja, em termos de 
despesas, o teto de gastos (limita as despesas pelos próximos 20 anos, a partir de 
2018, à inflação do ano anterior). O texto agora segue para a promulgação do 
Congresso. 
  

 A PEC dar maior rigidez a medidas de contenção fiscal, redução de incentivos 
tributários, além de controle de despesas com pessoal, promoções de servidores e  
realização de concursos públicos durante crises fiscais.  Neste sentido, é vedada a 
adoção de outras medidas que acarretem em aumento das despesas acima da 
inflação, como o reajuste de salários de servidores.  
 
 

 Essas limitações são acionadas quando a administração pública chegar a 95% da 
receita corrente líquida comprometida com despesas. No entanto, o poder público 
pode, de forma opcional, e mediante autorização do Legislativo, acionar essas 
medidas quando as despesas chegarem a 85% das receitas.  
 

 Na análise de José Roberto Afonso de Souza – um dos criadores da Lei 101-2000- 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a crise fiscal que perpassa, desde sempre a 
realidade brasileira, pode ser uma oportunidade para a instalação de reformas. 
Para ele não se trata apenas de mudar conceitos econômicos e fiscais, mas 
transformar novas regras e padrões em comandos legais. Ressalta ainda que todo 
o mundo está rediscutindo paradigmas e regras. Do mesmo modo, ratifica que a 
falta de coordenação, cooperação ou colaboração entre as unidades federativas 
(apesar de ser um dos pressupostos definidos no parágrafo único do artigo 23 da 
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Constituição de 88) trazem à cena a volta da discussão de propostas como a da 
criação do Conselho Fiscal da República (CFR). 
 

 O CFR teria cinco funções principais: 1) salvaguardar a sustentabilidade de longo 
prazo dos orçamentos públicos; 2) monitorar os orçamentos federal, estadual e 
distrital, inclusive quanto à respectiva execução; 3) verificar o cumprimento das 
exigências constitucionais e legais referentes à disciplina orçamentária e fiscal; 4) 
expedir recomendações, fixar diretrizes e difundir boas práticas para o setor 
público; e 5) comunicar aos órgãos competentes eventuais irregularidades 
detectadas. Na prática, no entanto, os que defendem essa proposta, nunca 
ajudaram a tirá-la do papel. Esse Conselho, da mesma forma que o Conselho de 
Gestão Fiscal (CGF) que apesar de previsto no artigo 67 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) jamais foi instalado por falta de lei ordinária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

Semanal (08-14/03/2021) 
 

Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Fev. Mar. Abr. Maio Tendência 

Indústria (jan.) -13,9 -13,9 -7,1  -11,2 -10,8 -7,5  
 

Comércio (jan.) -3,0 -3,0 -4,6  -7,4 -9,2 -4,0  
 

Serviços (jan.) -10,1 -10,1 -15,3  -12,1 -14,6 -9,1  
 

Agricultura (fev.)(2) -3,1     -3,1 -3,1 -3,1 
 

Exportações (fev.) -23,5 -11,0 -5,2   5,2 23,1 12,0 
 

Importações (fev.) -19,2 -21,1 -23,4   2,1 15,0 20,3 
 

ICMS (fev.)(3) 16,0 21,6 3,4   2,4 4,3 54,9 
 

FPE (fev.)(3) 8,9 13,5 -2,3   33,0 10,3 30,1 
 

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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