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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

 

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou que a produção industrial 
da zona do euro caiu menos do que o esperado em setembro, com a alta, na comparação 
com o mesmo mês do ano anterior, acima do esperado devido ao aumento na fabricação 
de bens de consumo não duráveis. Nos 19 países que usam o euro a produção caiu 0,2% 
em setembro sobre o mês anterior, registrando aumento de 5,2% na comparação anual. 
Economistas consultados pela Reuters previam queda de 0,5% no mês e aumento de 4,1% 
no ano. 
 
A produção de bens de consumo não duráveis, como alimentos ou roupas, cresceu 1,0% 
no mês e registrou ganho de 8,5% na comparação com setembro de 2020. Bens de capital, 
como maquinário e equipamentos, tiveram perda de 0,7% na produção em relação ao 
mês anterior, mas alta de 5,9% na base anual. A fabricação de bens duráveis subiu 0,5% na 
comparação mensal e 1,1% no ano. 

Segundo dados divulgados dia 16 pelo Eurostat, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do 
euro cresceu 2,2% no terceiro trimestre em comparação ao trimestre anterior, 
confirmando os dados da primeira estimativa divulgada em outubro. O resultado 
representa uma leve aceleração da economia frente ao 2º trimestre, cuja alta foi de 2,1%, 
conforme a economia continuou a se recuperar da recessão provocada pela pandemia em 
2020. Na comparação com o 2º trimestre do ano passado, a alta foi de 3,7% no conjunto 
das 19 economias que usam a moeda comum europeia. 

No conjunto dos 27 países da União Europeia, o PIB cresceu 2,1% no terceiro trimestre 
perante os três meses anteriores, e avançou 3,9% na comparação com o mesmo período 
do ano passado. 
 
O crescimento trimestral entre julho e setembro foi mais alto na Áustria, de 3,3%; na 
França, de 3,0%; e em Portugal, com expansão de 2,9%. Já a economia da Alemanha 
registrou alta de 1,8%. 

O número de pessoas empregadas aumentou 0,9% tanto na zona do euro quanto no 
conjunto dos 27 países que fazem parte da União Europeia no 3º trimestre, na 
comparação com os três meses anteriores. No 2º trimestre, o emprego havia crescido 
0,7% na zona do euro e 0,8% na União Europeia. 

O presidente dos Estados Unido Joe Biden sancionou um projeto de lei de infraestrutura 
de US$ 1 trilhão dia 15, em uma cerimônia na Casa Branca com democratas e republicanos 
que atuaram para fazer avançar a legislação em um Congresso profundamente dividido. A 
medida foi desenhada para criar empregos em todo o país com a distribuição de bilhões 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/29/pib-da-zona-do-euro-cresce-22percent-no-3o-trimestre.ghtml
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de dólares a governos estaduais e locais para consertar pontes e estradas em ruínas e 
expandir o acesso à Internet de banda larga para milhões de americanos. 

Biden disse que a aprovação da lei mostrou que, "apesar dos cínicos, democratas e 
republicanos podem se unir e produzir resultados". Ele chamou o projeto de lei de 
"projeto de colarinho azul para reconstruir a América". "Muitas vezes, em Washington, a 
razão pela qual não conseguimos fazer as coisas é porque insistimos em obter tudo o que 
queremos. Com esta lei, nós nos concentramos em fazer as coisas", disse Biden. 

O projeto se tornou um para-raios partidário, com os republicanos reclamando que os 
democratas que controlam a Câmara dos Deputados atrasaram sua aprovação para 
garantir o apoio do partido à política social de Biden de US$ 1,75 trilhão e à legislação de 
mudança climática, que os republicanos rejeitam. 
 
1.2  Cenário Nacional 
 
Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada dia 11 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o volume de vendas do comércio 
varejista no país recuou 1,3% em setembro, na comparação com o mês anterior, segunda 
queda consecutiva, após a maior alta do ano em julho, quando cresceu 3,1%.  
 
Na comparação com setembro de 2020, o comércio varejista recuou 5,5% com sete taxas 
negativas das oito atividades pesquisadas No ano, o varejo acumula crescimento de 3,8% 
e nos últimos 12 meses, alta de 3,9%.  
 
“Esse segundo mês de queda vem com intensidade razoável, mas em menor amplitude 
que agosto (-4,3%). Depois da grande queda de abril do ano passado, início da pandemia, 
veio uma recuperação muito rápida que levou ao patamar recorde de outubro e 
novembro de 2020. Depois tivemos um primeiro rebatimento com uma nova queda forte 
em dezembro e dois meses variando muito próximo do mesmo nível pré-pandemia, até 
março, mês a partir do qual houve nova trajetória de recuperação. Desde fevereiro de 
2020, o setor vive muita volatilidade”, analisa o gerente da PMC, Cristiano Santos. 
 
“Para a queda em setembro de 2021, o fator determinante é a inflação. Isso fica claro 
quando comparamos a queda de 1,3% no volume e a variação de -0,2% na receita, estável. 
O componente que joga o volume para baixo é a inflação. As mercadorias subiram de 
preço. Em combustíveis e lubrificantes, por exemplo, a receita foi -0,1%, totalmente 
estável, e o volume caiu 2,6%. O mesmo vale para Hiper e supermercados, que passa de 
0,1% de receita para -1,5% em volume. Mas o mesmo fator não se aplica a Tecidos, 
vestuário e calçados que caiu tanto em volume, (-1,1%), quanto na receita com queda 
ainda maior, sinalizando deflação gerada pela redução da demanda”, explica Santos. 
 
Entre as oito atividades pesquisadas, seis tiveram taxas negativas em setembro, mas a 
atividade de maior peso na formação da taxa de setembro foi Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,5%). 
 
No comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, veículos e materiais de 
construção, o volume de vendas caiu 1,1% em setembro, frente a agosto. O impacto 
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negativo veio da queda de 1,7% em veículos, motos, partes e peças e de 1,1% em Material 
de construção, ambos, respectivamente, após variação de 0,3% e queda de 1,2% 
registrados em agosto. 
 
Na comparação com agosto, o comércio varejista, no mês de setembro, teve variações 
negativas em 25 das 27 unidades da federação com destaque para: Mato Grosso do Sul (-
3,9%), Santa Catarina (-3,6%) e Rio Grande do Norte (-3,4%). 

O setor de serviços recuou 0,6% na passagem de agosto para setembro e interrompeu 
uma sequência de taxas positivas nos cinco meses anteriores, período em que acumulou 
ganho de 6,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada dia 12 pelo 
IBGE. Com o resultado de setembro, o setor ainda ficou 3,7% acima do patamar pré-
pandemia, registrado em fevereiro do ano passado, mas 8,0% abaixo do recorde 
alcançado em novembro de 2014.  

Frente a setembro do ano passado, o volume de serviços avançou 11,4%, sétima taxa 
positiva consecutiva. No ano, o setor acumula ganho de 11,4% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. Já o acumulado em 12 meses atingiu 6,8%, a taxa mais 
intensa da série histórica, iniciada em dezembro de 2012. 

Quatro das cinco atividades investigadas pela pesquisa acompanharam o recuo, com 
destaque para os transportes (-1,9%), que tiveram a taxa negativa mais acentuada desde 
abril do ano passado (-19,0%). “O principal impacto negativo nessa queda do setor de 
serviços veio dos transportes, que foram influenciados pelas quedas no transporte aéreo 
de passageiros, devido à alta de 28,19% no preço das passagens aéreas, no transporte 
rodoviário de cargas e também no ferroviário de cargas”, explica o gerente da pesquisa, 
Rodrigo Lobo. 

As outras atividades que recuaram no período foram outros serviços (-4,7%), informação e 
comunicação (-0,9%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%). 
“A queda do setor de serviços se deu de maneira relativamente disseminada. Quando 
observamos por segmentos, as principais pressões negativas vieram, além do transporte 
aéreo de passageiros, de serviços financeiros auxiliares, investigado dentro de outros 
serviços, e de telecomunicações, dentro do setor de serviços de informação e 
comunicação”, diz o pesquisador. 

Com a sexta taxa positiva consecutiva, o setor de serviços prestados às famílias (1,3%) foi 
o único a avançar na passagem de agosto para setembro. “Esses são justamente os 
serviços que mais sofreram com os efeitos econômicos da pandemia e têm mostrado 
algum tipo de fôlego, de crescimento. Com o avanço da vacinação e a flexibilização das 
atividades econômicas, as pessoas voltam a consumir com maior intensidade serviços de 
alojamento e alimentação”, afirma Lobo, que destaca que o setor ainda está 16,2% abaixo 
do patamar pré-pandemia. Em setembro, houve recuo em 20 das 27 unidades da 
Federação, na comparação com o mês anterior.  

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC), considerado a "prévia" do 
PIB, registrou queda de 0,14% no terceiro trimestre de 2021 na comparação com os três 
meses anteriores. O IBC-BR do Banco Central é um indicador criado para tentar antecipar 
o resultado do PIB, mas os números oficiais serão divulgados pelo IBGE em 2 de 
dezembro. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/31848-inflacao-acelera-para-1-16-em-setembro-maior-para-o-mes-desde-1994
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O resultado divulgado dia 16 pelo BC foi calculado após ajuste sazonal – espécie de 
"compensação" para comparar períodos diferentes. 

O recuo da prévia do PIB no terceiro trimestre aconteceu após retração também nos três 
meses anteriores, entre abril e junho deste ano. Segundo a instituição, o IBC-Br registrou 
queda de 0,35% nesse período (valor revisado). Com isso, o indicador apontou a 
possibilidade de uma recessão técnica, que se caracteriza por dois trimestres seguidos de 
contração do PIB. 

O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil (IAEmp) teve em outubro aumento de 0,1 
ponto em relação a setembro e foi a 87,1 pontos, o que acende o sinal de alerta em 
relação à retomada do mercado de trabalho, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O 
IAEmp, antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil. 

"O IAEmp ficou relativamente estável no mês de outubro e liga o sinal de alerta sobre o 
ritmo de recuperação do mercado de trabalho. A desaceleração da atividade econômica 
parece pesar na evolução do indicador, que ainda se encontra abaixo do nível pré 
pandemia", disse em nota Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de 
Economia (FGV Ibre). 
 
Os componentes do IAEmp mostram que, no mês, somente a indústria teve contribuição 
negativa, com as sondagens do consumidor e dos serviços apontando sinais positivos. 
"Para os próximos meses, o cenário ainda é de continuidade da retomada do mercado de 
trabalho, mas em ritmo gradual e sendo mais intensa no setor de serviços, que sofreu 
mais ao longo da pandemia e que possui expectativas mais favoráveis para o final do ano", 
disse Tobler. 
 

1. 1.3  Cenário Baiano 

O volume de serviços na Bahia caiu 0,8% em setembro na comparação com o mês 
imediatamente anterior, com ajuste sazonal. As informações foram analisadas pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à 
Secretaria do Planejamento (Seplan) e constam na Pesquisa Mensal de Serviços, realizada 
pelo IBGE. 
 
Nessa análise o resultado da Bahia seguiu o mesmo comportamento da média nacional (-
0,6%), perdendo parte do ganho registrado em agosto (1,3%). É importante destacar, que 
as duas primeiras semanas de setembro do ano corrente foram marcadas pela suspensão 
da realização de shows, festas públicas ou privadas, e afins, independentemente do 
número de participantes, em todo território do estado da Bahia. O que refletiu no 
resultado do setor. 
 
Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o volume de serviços na Bahia avançou 19,7%. 
O indicador no acumulado no ano cresceu 12,5%. E, do acumulado nos últimos 12 meses 
cresceu 7,6%, impulsionado principalmente, pelos Serviços prestados às famílias (20,1%). 
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Em setembro comparado com o ano anterior, todas às atividades puxaram o volume de 
serviços para cima, com destaque para os Serviços prestados às famílias (128,0%), que 
contabilizou a sexta variação positiva consecutiva mais expressiva e maior alta da série 
iniciada em 2012, para os meses de setembro. Essa atividade também apresentou 
resultado superior àquele observado no mesmo mês do ano anterior (-48,5%), seguida 
pela atividade de Outros serviços (34,5%) que também registrou variação positiva 
significativa, a primeira variação positiva depois de uma sequência de três taxas negativas.  
 
A atividade de Serviços profissionais, administrativos e complementares (15,6%) apontou 
a sétima taxa positiva consecutiva neste ano. Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (12,0%), com a sétima taxa positiva consecutiva neste ano e Serviços 
de informação e comunicação (2,3%) apresentou a sexta taxa positiva consecutiva. É 
importante destacar que o resultado da Bahia é superior à variação registrada pelo Brasil 
(11,4%). 
 
No que tange ao volume das atividades turísticas, na comparação com o mês 
imediatamente anterior, a atividade apresentou expansão de 1,5%, resultado superior à 
média nacional (0,8%), motivada principalmente, pela manutenção do funcionamento de 
hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de alojamento, templos religiosos e igrejas, 
clubes sociais, recreativos e esportivos, contribuindo para atração e movimentação de 
turistas no estado.  
 
Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o volume das atividades turísticas na Bahia 
expandiu 104,7%. O indicador no acumulado do ano ampliou 42,0% e o indicador no 
acumulado nos últimos 12 meses cresceu 15,8%. 
 
A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE e analisados pela SEI apontaram que as 
vendas no comércio varejista baiano recuaram 2,9% em setembro de 2021 frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, sendo o quarto resultado 
negativo nessa análise. No cenário nacional, a retração nos negócios foi de 1,3%, na 
mesma base de comparação.  
 
Na comparação com igual mês do ano anterior, as vendas no comércio varejista baiano 
registraram em setembro queda de 9,3%, segunda consecutiva e pior resultado para o 
mês em cinco anos, desde 2016. No país o recuo foi de 5,5%, em relação à mesma análise. 
No acumulado do ano, a Bahia registrou taxa positiva de 5,2% e o Brasil 3,8%. 
 
Por atividade, em setembro de 2021, os dados do comércio varejista do estado baiano, 
quando comparados aos de setembro de 2020, revelam que dois dos oito segmentos que 
compõem o indicador do volume de vendas registraram comportamento positivo. O 
crescimento nas vendas foi verificado nos segmentos de Tecidos, vestuário e calçados 
(12,0%), e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(8,4%). Os demais segmentos registraram comportamento negativo. 
 
O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 
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Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou estabilidade nas 
vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento resultou no 
acumulado dos últimos 12 meses, variação de 7,7%. 
 
O décimo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), relativo a outubro 
deste ano, estimou a produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, em 10,42 
milhões de toneladas (t) em 2021, o que representa crescimento de 3,5% na comparação 
com a safra 2020. Esse resultado indica o melhor da série histórica do levantamento. 
 
Em relação ao levantamento do mês anterior, o resultado apresentou uma redução de 0,4 
ponto percentual (p.p.). Destaque positivo para a lavoura da soja, cuja produção deverá 
alcançar sua máxima histórica. Por outro lado, as demais lavouras dos principais grãos 
registraram níveis inferiores de produção na comparação com a safra anterior, em razão 
de fatores climáticos assim como fatores de mercado e sazonais. 
 
As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,2 milhões de hectares (ha), o 
que corresponde a uma expansão de 2,6% na comparação interanual. A produtividade 
média estimada para a safra de grãos, no estado, foi de 3,25 t/ha, alta de 0,9% na 
comparação com 2020. 
 
Dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) demonstram que o setor 
de mineração na Bahia teve faturamento de R$2,6 bilhões no terceiro trimestre deste ano. 
Também houve um crescimento de 59% em relação ao mesmo período do ano passado, 
quando os números não ultrapassam os R$1,7 bilhão. Dessa forma a Bahia se coloca no rol 
de estados que mais cresceram durante este período, ficando atrás apenas de Minas 
Gerais e do Pará. No estado, o aumento do faturamento, até outubro, foi de 34%, em 
comparação a todo o ano passado. 

De acordo com os dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), o crescimento se deve 
principalmente ao aumento expressivo no faturamento do minério de ferro, que no país 
foi de 167% em comparação com o terceiro trimestre de 2020. Na Bahia, até o mês de 
outubro, o faturamento das empresas produtoras de minério de ferro ultrapassou os R$ 
643 milhões, representando um crescimento de mais de 2.400% em suas operações.  

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

Agropecuária 
 

 O décimo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, realizado pelo IBGE e 
sistematizado pela SEI, relativo a outubro deste ano, estimou a produção de 
cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, em 10,42 milhões de toneladas (t) 
em 2021, o que representa crescimento de 3,5% na comparação com a safra 2020 
– que foi o melhor resultado da série histórica do levantamento. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
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 As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,2 milhões de hectares 
(ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 2,6% na 
comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média estimada para a safra 
de grãos, no estado, foi de 3,25 t/ha, o que representa alta de 0,9% na mesma 
base de comparação. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

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

 Os produtores colheram 6,8 milhões de toneladas de soja este ano – 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 de hectares, 
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 2,41 milhões de 
toneladas em 2021, o que corresponde ainda a uma retração de 7,1% na 
comparação anual. Com relação à área plantada (670 mil hectares), o IBGE indica 
uma expansão de 7,5% sobre a de 2020. A estimativa da 1ª safra do cereal ficou 
em 1,9 milhão de toneladas (5,5% superior à de 2020) e a da 2ª safra (515 mil 
toneladas) teve recuo interanual de 35,6%. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 189,2 mil toneladas, o 
que implica um recuo (-34,8%) em relação a 2020. O levantamento revela uma 
área plantada de 417 mil hectares, 1,7% inferior à verificada no ano passado. A 1ª 
safra (103 mil toneladas) teve queda de 24,2% em relação a 2020 e a 2ª safra (86,2 
mil toneladas) apresentou variação negativa de 44,1% na mesma base de 
comparação. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE estimou produção de 5,5 milhões de 
toneladas, alta de 7,3% em relação à safra anterior. A estimativa da produção do 
cacau ficou projetada em 130,1 mil toneladas, o que representa aumento de 10,3% 
na comparação com 2020. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção estimada de café deste ano foi reduzida para 207 mil toneladas, 15,9% 
abaixo da produção verificada no ano passado. A safra do tipo arábica ficou 
projetada em 74 mil toneladas – variação negativa anual de 23,7% –, e a da 
canéfora, em 133 mil toneladas, correspondendo a um crescimento de 6,0%, na 
mesma base de comparação. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 As estimativas para as lavouras de banana (878,5 mil toneladas), laranja (634,3 mil 
toneladas) e uva (61,2 mil toneladas) registraram, respectivamente, variações 
positivas de 3,4%, 0,2% e 35,1%, em relação à safra anterior. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
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 As projeções ainda indicam uma produção de 861,5 mil toneladas de mandioca, 

10,5% inferior à de 2020. A batata-inglesa teve sua produção estimada em 387 mil 
toneladas e o tomate teve queda nas projeções de produção (-13,7%), que ficou 
estimada em 208,2 mil toneladas. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 
 
Indústria 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) caiu 1,8 ponto em novembro de 2021, de 57,8 pontos 
para 56 pontos. Com a queda, o índice acumula recuo de 7,2 pontos nos últimos 
três meses. Mesmo com a queda, o Icei permanece acima da linha divisória de 50 
pontos, indicando que os empresários industriais seguem confiantes. Contudo, a 
tendência de queda do último trimestre mostra que a confiança se tornou mais 
fraca e menos disseminada. (CNI, 12/11/2021). 
 

 No setor de mineração, o faturamento do setor baiano foi de R$2,6 bilhões no 
terceiro trimestre deste ano, conforme dados publicados pelo Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram). O relatório mostra que houve um crescimento de 59% em 
relação ao mesmo período do ano passado, quando os números não ultrapassaram 
os R$1,7 bilhão. Isso coloca a Bahia no rol de estados que mais cresceram durante 
este período, ficando atrás apenas de Minas Gerais e do Pará. (Bahia de Valor, 
12/11/2021). 
 

 Conforme dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), o crescimento se deve 
principalmente ao aumento expressivo no faturamento do minério de ferro de 
167% em comparação com o terceiro trimestre de 2020. Na Bahia, até o mês de 
outubro, o faturamento das empresas produtoras de minério de ferro ultrapassou 
os R$ 643 milhões, contra R$ 25 milhões alcançados durante todo o ano passado, 
representando um crescimento de mais de 2.400% em suas operações. (Bahia de 
Valor, 12/11/2021). 
 

 Outras commodities produzidas no estado também contribuíram para o 
crescimento, a exemplo do minério de cobre, que, de acordo com os dados 
divulgados pelo Ibram, registrou crescimento no terceiro trimestre de 2021 de 
43%, em relação ao mesmo período de 2020. No estado, o aumento do 
faturamento, até outubro, foi de 34%, em comparação a todo o ano passado. 
(Bahia de Valor, 12/11/2021). 
 

 No setor de papel e celulose, a Veracel Celulose, realizará a sua parada geral (PG) 
no período de 24 de novembro a 4 dezembro de 2021. A PG, uma ação periódica 
para a manutenção preventiva de todos os equipamentos, está sendo realizada em 
alinhamento com as autoridades competentes, seguindo todas as orientações, as 
regulamentações e os prazos previstos, além de replicar as medidas de prevenção 
contra a covid-19 realizadas na parada de 2020 que, mesmo realizada em um 
momento agudo da pandemia, não registrou nenhum caso de contaminação por 
conta do evento da empresa. A parada de 2021 irá contar com quase 2.600 
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funcionários temporários, sendo cerca de 570 pessoas da região. (Bahia de Valor, 
12/11/2021). 
 

 No setor de perfumaria, o Grupo Boticário anunciou que serão investidos R$ 600 
milhões na Bahia, até 2023, para a construção de um polo nacional da beleza na 
fábrica de Camaçari. Considerando-se os investimentos da empresa de 2015 para 
cá, dá mais ou menos R$ 1,5 bilhão, que é a construção da fábrica em Camaçari e a 
construção do centro de distribuição em São Gonçalo. A criação do polo consiste 
na atração de outras empresas, que são os fornecedores do grupo, para formar o 
polo nacional. Nesse primeiro momento, o polo está trazendo grandes empresas 
que cuidam da parte de embalagens, que é a Aptar, a Box Print, a Printec e a Vitro. 
Essas empresas vão contribuir para geração de mais de 600 empregos diretos e 
mais ou menos 600 empregos indiretos. (A Tarde, 15/11/2021). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 As vendas no comércio varejista baiano recuaram 2,9% em setembro de 2021 
frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, sendo 
o quarto resultado negativo nessa análise. No cenário nacional, a retração nos 
negócios foi de 1,3 %, na mesma base de comparação. (IBGE, 11/11/2021). 
 

 Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no comércio varejista baiano 
registraram em setembro queda de 9,3%, segunda consecutiva e pior resultado 
para o mês em cinco anos, desde 2016. Enquanto no país o recuo foi de 5,5%, em 
relação à mesma análise. No acumulado do ano, a Bahia e o Brasil registraram 
taxas positivas de 5,2% e 3,8%, respectivamente. (IBGE, 11/11/2021). 

 
 Na série sem ajuste sazonal, os segmentos Artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos e Tecidos, vestuário e calçados 
exerceram, em setembro, as maiores influências positivas no comportamento das 
vendas do varejo baiano. Por outro lado, a retração no volume de vendas dos 
segmentos de Móveis e eletrodomésticos, Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, Outros artigos de uso pessoal e doméstico, 
e Combustíveis e lubrificantes foram determinantes para a queda das vendas em 
setembro. (IBGE, 11/11/2021). 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou 
estabilidade nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse 
comportamento resultou no acumulado dos últimos 12 meses, variação foi positiva 
de 7,7%. (IBGE, 11/11/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 43,6% nas 
vendas em setembro de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação 
a Material de construção, as vendas no mês de setembro retraíram 24,6%, na 
comparação com o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses a taxa 
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foi positiva em 28,1% para Veículos, motos, partes e peças e negativa em 6,8% 
para Material de construção. (IBGE, 11/11/2021). 
 

 As grandes varejistas no país intensificam estratégias para combinar vendas 
presenciais e on-line, mas também na temporada de compras do fim desde ano, 
que começa com a Black Friday. No terceiro trimestre, a base de usuários únicos 
ativos do Mercado Livre aumentou 3,4% em relação a igual período de 2020, 
atingindo 78,7 milhões na América Latina. No mesmo intervalo, o volume de 
vendas (GMV) foi de US$ 7,3 bilhões, representando crescimento de 29,7% na 
comparação anual em moeda constante. (Valor Econômico, 16/11/2021). 
 
 
 
Serviços & Turismo 
 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume de serviços no Brasil retraiu 0,6% na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após cinco meses consecutivos 
de expansão. A queda de 0,6% do volume de serviços, observado na passagem de 
agosto para setembro de 2021, foi acompanhado por quatro das cinco atividades 
investigadas, com destaque para os transportes (-1,9%), que registraram o 
resultado negativo mais intenso desde abril de 2020 (-19,0%). Os demais recuos 
vieram de outros serviços (-4,7%), de informação e comunicação (- 0,9%) e de 
serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,1%). Nessa análise, a 
Bahia seguiu o mesmo comportamento do Brasil e retraiu 0,8%, perdendo parte do 
ganho registrado em agosto (1,3%). É importante destacar, que as duas primeiras 
semanas de setembro do ano corrente foram marcadas pela suspensão da 
realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do 
número de participantes, em todo território do estado da Bahia. Nos municípios 
integrantes de Regiões de Saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI covid-
19 se mantiver superior a 50%, por cinco dias consecutivos, os eventos e atividades 
devem acontecer com público de até 100 pessoas. O que refletiu no resultado do 
setor. (IBGE). 
 

 Conforme o IBGE, o volume de serviços na Bahia avançou 19,7%, em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. Todas às atividades puxaram o volume de serviços 
para cima, com destaque para os Serviços prestados às famílias (128,0%), que 
contabilizou a sexta variação positiva consecutiva mais expressiva e maior alta da 
série iniciada em 2012, para os meses de setembro. Essa atividade também 
apresentou resultado superior àquele observado no mesmo mês do ano anterior (- 
48,5%), seguida pela atividade de Outros serviços (34,5%) que também registrou 
variação positiva significativa, a primeira variação positiva depois de uma 
sequência de três taxas negativas. A atividade de Serviços profissionais, 
administrativos e complementares (15,6%) apontou a sétima taxa positiva 
consecutiva neste ano. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 
(12,0%), também. Serviços de informação e comunicação (2,3%) apresentou a 
sexta taxa positiva consecutiva neste ano. (IBGE). 
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 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 28,2% em relação ao mesmo mês 

do ano anterior. Todas às cinco atividades puxaram a receita de serviços para cima, 
com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (123,1%), 
seguida por Outros serviços (39,3%), depois Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (24,3%), Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (22,9%), e Serviços de informação e comunicação (4,9%). (IBGE). 
 

 As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que a humanidade 
enfrenta. A Organização Mundial do Turismo (OMT), o governo do Panamá e a 
Noah (Sede da Rede de Embaixadores do Oceano) apoiarão a criação de um Fundo 
de Capital que possibilitará o Fundo das Nações Unidas para a Neutralidade 
Climática do Turismo e a criação de um Mercado Inteligente de Troca de Carbono 
(MIIC). Liderado pela Noah em conjunto com a OMT , esse mercado visa promover 
a troca de créditos de carbono da forma mais eficiente Com este acordo, o Panamá 
ratifica sua liderança climática e seus esforços para conservar e regenerar a 
natureza e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento econômico por meio do 
turismo que beneficia as comunidades locais. O Panamá é um 
dos três únicos países com carbono negativo no mundo , ou seja, absorve mais 
gases do efeito estufa do que emite. (OMT). 
 

 A procura pelas viagens de ônibus Brasil afora está crescendo, diante da alta de 
mais de 60% do preço das passagens aéreas e à retomada da economia com o 
avanço da vacinação contra a covid-19. De acordo com projeções da Associação 
Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), a 
expectativa é que até dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes 
rodoviários, mais que os 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia. 
Segundo as empresas, a demanda tem sido influenciada, sobretudo pelo turismo 
interno, pois vários países ainda mantêm restrições. Segundo a Abrati, o feriado de 
12 de outubro comprovou a maior procura nas viagens de ônibus no país: o 
número de embarques aumentou 30% em relação ao Sete de Setembro. As regiões 
Norte e Nordeste, diz Letícia Pineschi, diretora e conselheira da Abrati, já 
ultrapassaram o período pré-pandemia. "O resto do país vai chegar ao patamar de 
2019 no início de dezembro. Há uma tendência de troca do avião pelo ônibus por 
conta dos preços altos das passagens", afirma. (Valor Econômico). 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em setembro de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 0,8% 
frente ao mês anterior, quinta taxa positiva consecutiva, acumulando ganho de 
49,9%. Contudo, o segmento de turismo ainda se encontra 20,4% abaixo do 
patamar de fevereiro do ano passado. Regionalmente, sete das 12 unidades da 
Federação acompanharam esse movimento de expansão, com destaque, em 
termos de variações mais expressivas, para Santa Catarina (5,7%), seguidas por Rio 
de Janeiro (4,0%) e Goiás (2,5%). Nessa comparação, a Bahia (1,5%) apontou a 
quinta variação positiva mais expressiva. A expansão observada na Bahia foi 
marcada, principalmente, pela manutenção do funcionamento de hotéis, pousadas 
e demais estabelecimentos de alojamento, templos religiosos e igrejas, clubes 
sociais, recreativos e esportivos, contribuindo para atração e movimentação de 
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turistas no estado. Em relação à receita nominal, todas às 12 unidades marcaram 
ritmo de crescimento, com destaque, em termos de variações mais expressivas, 
para Distrito Federal (11,0%), Espírito Santo (9,6%), e Goiás (7,5%). Nessa 
comparação, a Bahia (4,6%) apontou a quinta variação positiva menos expressiva. 
(IBGE). 
 

 Conforme o IBGE, o Brasil expandiu em 36,6% o volume das atividades turísticas, 
quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Essa é a sexta variação 
positiva consecutiva. O índice foi impulsionado, principalmente, pelo aumento na 
receita das empresas de hotéis; transporte aéreo; restaurantes; rodoviário coletivo 
de passageiros; serviços de bufê; locação de automóveis; e agências de viagens. 
Regionalmente, todas as 12 unidades da Federação acompanharam esse 
movimento de expansão, com destaque para Bahia (104,7%), seguida por 
Pernambuco (86,0%) e Rio Grande do Sul (65,1%), em termos de variações mais 
expressivas. É importante ressaltar que, em termos de variação, a Bahia 
contabilizou a taxa mais expressiva e maior alta da série histórica iniciada em 2012, 
para os meses de setembro. Esse resultado se deve, em parte, à queda de 44,9% 
registrada em setembro do ano passado e à retomada da maioria das atividades 
econômicas relacionadas ao setor. Em relação à receita nominal, todas as unidades 
marcaram ritmo de crescimento, com destaque para Bahia (121,4%), Pernambuco 
(110,0%) e Rio Grande do Sul (78,9%). Nessa comparação, a Bahia também 
apontou a variação positiva mais expressiva. (IBGE). 
 
Comércio Exterior 

 

 O comércio global de mercadorias está desacelerando por causa de interrupções 
de produção e de fornecimento em setores críticos e com isso diminuindo a 
demanda de importações. É o que mostra o Barômetro do Comércio de 
Mercadorias que a Organização Mundial do Comércio (OMC) publicou em 15/11. 
Esse mecanismo procura dar informações em tempo real sobre a trajetória do 
comércio mundial, completando estatísticas e projeções da própria entidade e de 
outras organizações. (Valor Econômico, 16/11/2021). 
 

 A OMC explica que contribuíram para a desaceleração os recentes choques de 
abastecimento, como o congestionamento de portos resultante do aumento da 
demanda de importação no primeiro semestre do ano e a interrupção da produção 
de bens amplamente comercializados, como automóveis e semicondutores. 
Conforme a OMC, as perspectivas para o comércio mundial continuam sendo 
afetadas por riscos consideráveis, como disparidades regionais, fraqueza contínua 
no comércio de serviços e taxas de vacinação desiguais, sobretudo em países 
pobres. A avaliação é de que a covid-19 continua a ser a maior ameaça para as 
perspectivas do comércio, e novas ondas de infecção podem facilmente minar a 
recuperação. (Valor Econômico, 16/11/2021).  
 

 Maior hub logístico portuário do Norte e Nordeste, o Terminal de Contêineres do 
Porto de Salvador registrou crescimento de 18,5% nas movimentações gerais 
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de cargas em outubro, estabelecendo um novo recorde mensal com a soma de 39 
mil TEUs (contêineres de 20 pés), comparado ao mesmo período ano passado. O 
resultado supera outro marco alcançado também este ano, no primeiro semestre, 
o de maior volume mensal de contêineres movimentados desde o início das suas 
atividades, há pouco mais de duas décadas. Comparado ao desempenho de 
outubro de 2020, as exportações cresceram 18% (11,1mil TEUs) e as importações 
evoluíram 24% (7,7mil TEUs). ( Bahia Econômica, 13/11/2021). 
 

 O item 10 da declaração conjunta divulgada em 12/11 entre Estados Unidos e 
China deixa claro que os dois lados pretendem colaborar entre si para eliminar o 
desmatamento ilegal global e irão aplicar sua legislação. Os Estados Unidos têm 
atuado nesse sentido e agora a China assume o compromisso. A decisão pode ter 
impacto efetivo no combate à ilegalidade na Amazônia. Os mecanismos de 
monitoramento de produtos importados e que não tenham relação com 
desmatamento parece que estão sendo fortalecidos. A Comunidade Europeia e a 
China estão desenvolvendo tecnologias de rastreabilidade muito mais sofisticadas. 
Faz parte do esforço de sufocar a ilegalidade de forma geral, com madeira, talvez 
ouro e certamente commodities. (Valor Econômico, 13/11/2021). 
 

 O Brasil tem sido um grande fornecedor de alimentos para o Oriente Médio. Mas a 
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira aproveita as viagens de duas delegações de 
representantes de empresas brasileiras aos Emirados Árabes Unidos em menos de 
um mês para tentar ampliar a pauta de exportações com itens de maior valor 
agregado, como equipamentos hospitalares, fármacos e cosméticos. O Brasil é um 
importante parceiro dos países da Liga Árabe no que diz respeito à segurança 
alimentar, com a venda de grãos e carnes. “O esforço que temos de fazer agora é 
estender a pauta para produtos de maior valor agregado”, destaca a Câmara, que 
tem se esforçado para mostrar às empresas brasileiras as vantagens de estreitar a 
relação comercial com o Oriente Médio. Dentre outras vantagens destacadas, 
Dubai, oferece uma grande capacidade logística, com portos que servem de centro 
de reexportação de produtos para o centro, sul e sudeste da Ásia, além da África. 
(Folha de S. Paulo, 13/11/2021). 
 

 Em outubro, as exportações baianas de carne de frango (in natura e processada) 
voltaram a crescer de maneira expressiva, confirmando as previsões da indústria 
de que, diante da demanda aquecida, os resultados serão positivos no acumulado 
do ano. O volume de embarques cresceu 76,2% em relação a outubro de 2020, 
para 1,23 mil toneladas. A receita somou US$ 4,03 milhões, o que representou um 
incremento de 134,5% na mesma comparação, graças à valorização dos preços 
médios. A China continuou a ser o principal destino das exportações baianas. No 
mês passado, os chineses compraram 659 toneladas, volume 11,5% maior que o 
registrado em outubro do ano passado. Outros destaques foram os Emirados 
Árabes, com 123,3 toneladas (alta de 100%) e a Arábia Saudita, com 110,7 
toneladas (aumento também de 100%). Para ambos os países árabes não tinham 
sido registrados embarques do setor em 2020. Segundo a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), ao mesmo tempo, a significativa alta na receita das 
exportações tem equilibrado os impactos das elevações dos custos de produção 
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anulados desde o ano passado. Os custos da indústria têm sido pressionados pelos 
elevados preços do milho e da soja nos mercados internacional e doméstico. Entre 
os meses de janeiro a outubro, as exportações baianas de carne de frango 
alcançaram 10,8 mil toneladas, volume 65,8% maior que o registrado nos dez 
primeiros meses do ano passado (6,5 mil toneladas). Esses embarques geraram 
receita de US$ 35 milhões em 2021, crescimento de 109,5% na comparação com o 
mesmo período de 2020. 
 
 
Finanças Públicas 

 O prazo de apresentação de emendas ao orçamento 2022 – os Projetos de Lei do 
Congresso Nacional (PLN 19/2021) foram prorrogados do dia 16 para o dia 17 de 
novembro. Os deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões deverão 
indicar despesas ao projeto de lei da União. No rito legislativo as indicações serão 
analisadas, em seguidas, pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). 
 

 Tendo o Congresso Nacional 513 deputados e 81 senadores, cada parlamentar terá 
R$ 17,6 milhões em cota para as emendas individuais, sendo reservados R$ 10,5 
bilhões. Das emendas individuais R$ 5,24 bilhões deverão ser direcionados em 
ações em saúde. Para as emendas de bancada foi reservado um montante de R$ 
5,7 bilhões, totalizando R$ 16,2 bilhões em emendas com execução obrigatória. 
 
 

 Ao todo, das 14 Comissões, foram apresentados R$ 24,7 bilhões em emendas, 
sendo o maior volume a da Comissão de Direitos Humanos (CDH) com cerca de R$ 
8,6 bilhões em recursos. O colegiado indicou que desse valor R$ 5 bilhões fossem 
aplicados em políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. 
 

 A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) indicou R$ 3,6 bilhões 
em despesas, dos quais o maior montante será direcionado para o Comando da 
Aeronáutica; com previsão de investimentos em aeronaves de caça que 
demandará R$ 2,4 bilhões. 
 
 

 Com o terceiro maior volume, de R$ 3,2 bilhões, a Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR), tem uma ação de desenvolvimento sustentável local 
integrado com aporte de R$ 1 bilhão. 
 

 Das três comissões mistas do Congresso Nacional, duas já definiram emendas ao 
Orçamento de 2022; a dos colegiados de Orçamento (CMO) e a de Migrações 
Internacionais e Refugiados (CMMIR), ambas sugeriram 4,6 bilhões. 

 
 Vale dizer que a Comissão Mista do Orçamento (CMO), sugeriu um volume de R$ 4 

bilhões em emendas, das quais quatro foram para ações prioritárias: serviços de 
atenção primária à saúde, apoio das instituições federais de educação superior, 
infraestrutura e mobilidade urbana e agricultura e agropecuária sustentável. 

 

http://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/149661
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 O relatório preliminar deverá ser votado até o dia 25 de novembro, ressaltando 
que o prazo de análise dos relatórios setoriais termina em 2 de dezembro. A 
previsão é que o texto final seja votado até o dia 22 de dezembro no Plenário do 
Congresso Nacional. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses 10/21 11/21 12/21 01/22 Tendência 

Indústria (set.) -13,3 -13,4 -10,3 -10,6 -9,7 -8,1  
 

Comércio (set.) -9,3 5,2 3,7 -7,4 -6,5 -5,3  
 

Serviços (set.) 19,7 12,5 7,6 21,2 19,1 18,4  

 

Agricultura (out.)(2) 3,5    3,5 3,5 3,5 
 

Exportações (out.) 20,4 29,7 27,8  9,5 8,7 27,0 
 

Importações (out.) 71,7 52,1 44,3  50,2 35,6 2,5 
 

ICMS (out.)(3) 25,1 28,0 24,6  10,9 19,8 0,4 
 

FPE (out.)(3) 29,7 34,8 28,9  5,2 -6,9 -6,9 

 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  

Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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