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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Produto Interno Bruto (PIB) chinês aumentou 7,9% no segundo trimestre (de abril a 
junho) em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou o Escritório 
Nacional de Estatísticas da China no dia 15. Na comparação com o trimestre anterior, o 
PIB chinês mostrou avanço de 1,3% entre abril e junho e, no primeiro semestre deste ano, 
a expansão do indicador foi de 12,7%.  
 
A economia da China segue em trajetória de alta, mas, como previsto, a taxa desacelerou 
no segundo trimestre, enquanto o país lutava com a alta nos preços das commodities e 
interrupções na cadeia de abastecimento que afetaram a produção. 
 
A taxa é bem menor que o aumento de 18,3% que a China registrou no primeiro 
trimestre - embora esse número recorde refletisse em grande parte o quanto a economia 
desabou no início de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus estava tomando 
conta de parte do país. 
 
A economia chinesa deu alguns sinais preocupantes nos últimos meses. Os preços 
recordes das commodities levaram a inflação às fábricas aos níveis mais altos em mais de 
uma década, enquanto as interrupções na cadeia de suprimentos causadas por atrasos no 
transporte e uma escassez de energia impediram a produção industrial de se expandir 
mais. O crescimento no setor de serviços também desacelerou recentemente, já que um 
surto de covid-19 no sul da China e as medidas de contenção subsequentes restringiram a 
atividade comercial e de consumo. 
 
Mesmo com a recuperação da segunda maior economia do mundo perdendo força, a 
China ainda está em vias de ultrapassar sua meta de crescimento anual de mais de 6% 
neste ano. Os dados mostraram que as vendas no varejo aumentaram 12% em junho em 
relação ao ano anterior, enquanto a produção industrial aumentou 8,3%. 
 
As preocupações com o crescimento mais fraco aumentaram na semana passada, depois 
que o Banco Popular da China reduziu a quantidade de dinheiro que as instituições 
financeiras devem manter em reserva. A mudança para reduzir o índice de depósito 
compulsório em 50 pontos base surpreendeu os observadores, que consideraram um sinal 
de que a recuperação econômica pode estar desacelerando. Mesmo assim, a China 
revelou algumas boas notícias sobre o comércio exterior. No início desta semana, as  
exportações aumentaram mais de 30% em junho na comparação com o mesmo período 
de 2019, segundo dados alfandegários chineses. 
 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/16/pib-da-china-cresce-18-3-no-1-trimestre-e-bate-recorde-para-o-periodo
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/16/pib-da-china-cresce-18-3-no-1-trimestre-e-bate-recorde-para-o-periodo
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/commodities
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/07/07/china-gabinete-diz-que-usara-cortes-de-compulsorio-para-sustentar-economia-real
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/07/07/china-gabinete-diz-que-usara-cortes-de-compulsorio-para-sustentar-economia-real
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/07/13/china-crescimento-das-exportacoes-acelera-em-junho-e-fica-acima-da-expectativas
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/07/13/china-crescimento-das-exportacoes-acelera-em-junho-e-fica-acima-da-expectativas
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Em junho, o índice de preços ao consumidor (IPC) dos Estados Unidos (EUA) aumentou 
0,9%, a maior alta desde junho de 2008, após avançar 0,6% em maio, informou o 
Departamento do Trabalho americano. Os preços ao consumidor dos EUA subiram ao 
maior patamar em 13 anos, em meio a restrições de oferta e a uma recuperação contínua 
nos custos de serviços relacionados a viagens, conforme a recuperação econômica 
ganhava impulso. 
 
No acumulado de 12 meses até junho, o IPC americano apresentou alta de 5,4%. Esse foi o 
maior ganho desde agosto de 2008, seguido de um aumento de 5,0% nos 12 meses até 
maio. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o IPC acelerou 0,9%, 
após alta de 0,7% em maio. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 

O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,2% em maio, na comparação com 
abril, apontam os dados divulgados dia 13 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com o resultado, o setor voltou a superar o nível em que se encontrava 
antes da pandemia, ficando 0,2% acima do patamar de fevereiro de 2020, refletindo a 
maior flexibilização das medidas restritivas que tinham sido adotadas em razão do 
agravamento do número de casos de covid-19. 
 
Foi o maior resultado para um mês de maio, na comparação com abril, de toda a série 
histórica da pesquisa. Na comparação com maio do ano passado, o setor avançou 23%, a 
terceira taxa positiva seguida e também a mais intensa da série histórica, iniciada em 
2011.  
 
No acumulado de janeiro a maio, o setor tem alta de 7,3%. Em 12 meses, porém, ainda 
está negativo, com perda de 2,2%. O setor de serviços é o que possui o maior peso da 
economia e o que mais emprega, e tem sido o mais afetado pelas medidas de restrição 
para conter o avanço da pandemia de coronavírus. 
 
Esta é a segunda vez no ano que o setor retoma o patamar pré-pandemia. Em fevereiro, 
os serviços chegaram a alcançar um patamar 1,2% acima do verificado em fevereiro de 
2020, antes de voltar a cair em março. 
 
O gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, lembrou que em fevereiro de 2020 o setor 
de serviços operava 11,5% abaixo do ponto mais alto da série. "São patamares similares, 
mas obviamente o setor de serviços agora é outro, já que algumas atividades perderam 
participação, enquanto outras, ganharam", destacou. 
 
Segundo o Banco Central do Brasil (BC), o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) caiu 
0,43% em maio em relação a abril. O índice avalia o ritmo da economia brasileira ao longo 
dos meses e é considerado uma "prévia" do PIB. O índice foi calculado após ajuste sazonal 
– uma espécie de "compensação" para comparar períodos diferentes. 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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A queda registrada não era esperada pelo mercado, que previa crescimento de 1,05%. A 
baixa também interrompe uma sequência de alta, iniciada em abril, quando a atividade 
econômica voltou a reagir e cresceu 0,85% (valor revisado), segundo o BC. 
 
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o Índice de Atividade Econômica teve 
crescimento de 14,21% em maio, já no acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, o 
índice registra expansão de 6,60% – sem ajuste sazonal. Em 12 meses até maio de 2021, 
houve alta de 1,07% – também sem ajuste sazonal. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Um total de R$ 8,646 bilhões em investimentos em novos parques eólicos está previsto 
para os municípios de Casa Nova, Morro do Chapéu, Macururé e Várzea Nova, nos 
próximos três anos. Esse é o total de recursos que a empresa Casa dos Ventos pretende 
investir, de acordo com os protocolos de investimentos assinados dia 14/07, com o 
governo da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). 
 
Nos quatro municípios, a previsão da empresa é gerar durante a instalação dos 
aerogeradores mais de dez mil empregos. Já na fase de operação serão gerados 51 
empregos diretos nos parques eólicos. A Bahia está na liderança nacional na geração de 
energia eólica e ocupa o segundo lugar no ranking dos cinco principais Estados em geração 
de energia solar no país, em abril de 2021. Os dados constam do Informe Executivo de 
Energias Renováveis da SDE. Do mês de junho. Juntas, as fontes de energias renováveis 
deverão investir cerca de R$ 30,9 bilhões no território baiano. 
 
O Estado conta atualmente com 196 parques eólicos em operação, que tem 4.974 
Megawatt (MW) de capacidade instalada, geração de 1.402 Gigawatt-hora (GWh) por mês 
e capacidade para abastecer cerca de 11 milhões de residências, favorecendo 35 milhões 
de pessoas. 
 
Em maio, o volume do setor de serviços na Bahia teve aumento expressivo na comparação 
com o mês anterior (8,6%), na série com ajuste sazonal, após a variação negativa de março 
para abril (-0,7%). Foi um desempenho bem melhor que o do país como um todo (o 
crescimento foi de 1,2%) e o segundo maior avanço dentre as unidades da Federação, 
abaixo apenas do registrado em Alagoas (10,0%). Foi também o maior crescimento do 
volume dos serviços na Bahia, para um mês de maio, desde o início da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS) do IBGE, em 2011.  
 
Além do avanço frente ao mês anterior, na comparação com maio de 2020, os serviços na 
Bahia também mostraram crescimento importante (28,9%). Foi o segundo resultado 
positivo nessa comparação com o mesmo mês do ano anterior, depois de quase dois anos 
de quedas consecutivas (de junho de 2019 a março de 2021). Foi ainda um novo avanço 
recorde para o estado, o maior de toda a série histórica da PMS. Entretanto, a forte alta se 
deu, mais uma vez, em cima da segunda maior queda que os serviços já haviam 
enfrentado na Bahia, de -27,0%, em maio de 2020, frente ao mesmo mês de 2019. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/14/previa-do-pib-do-bc-indica-alta-de-044percent-no-nivel-de-atividade-em-abril.ghtml
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É importante destacar que o mês de maio do ano corrente foi marcado pela manutenção 
do agravamento da pandemia, permanecendo algumas medidas de contenção em 
algumas cidades, como toque de recolher, suspensão dos meios de transporte, e a 
suspensão do funcionamento dos serviços não essenciais. Contudo, a flexibilização na 
abertura dos comércios de rua, shoppings centers, e retomada de aulas semipresenciais 
nas redes municipais contribuíram positivamente para o resultado positivo do setor. No 
resultado do acumulado no ano (janeiro a maio), o volume de serviços já alcança taxa 
positiva de 2,0%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, 
entretanto, o setor ainda apresenta resultado negativo, com perda de 8,2%. 
 
Em maio de 2021, o índice de atividades turísticas na Bahia, teve crescimento de 52,6% 
frente ao mês anterior. A expansão observada na Bahia foi marcada, principalmente, pela 
flexibilização na abertura das praias, em algumas cidades. Essa medida contribuiu para a 
atração e movimentação de turistas no estado. Esse avanço recente recupera boa parte da 
queda de 3,1% observada em abril último, mês em que houve mais limitações ao 
funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais. Contudo, o segmento 
de turismo, em âmbito nacional, ainda necessita crescer 53,1% para retornar ao patamar 
de fevereiro de 2020. 
 
Quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, o volume das atividades turísticas 
da Bahia registrou crescimento de 200,3%. O estado contabilizou a variação positiva mais 
expressiva e maior alta da série iniciada em 2012, após treze taxas negativas seguidas. No 
acumulado do ano, ao contrário do Brasil que recuou 5,5%, a Bahia já registra crescimento 
de 4,2%. 
 
O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), apresentou, em junho, um quadro de maior confiança 
comparativamente ao observado no mês anterior. Com este aumento, o terceiro após três 
quedas mensais consecutivas, o pessimismo recuou novamente e a confiança empresarial 
se manteve na trilha de recuperação – entretanto, em magnitude ainda insuficiente para 
suplantar a perda constatada ao longo do primeiro trimestre deste ano. 
 
O resultado do mês de junho indicou uma alta de confiança da ordem de 7 pontos em 
relação ao observado em maio (-217 pontos), representando mais uma acomodação do 
que um avanço propriamente dito. Num comparativo com o registrado um ano antes         
(-451 pontos), a melhora no indicador foi de 241 pontos. O avanço no nível de confiança 
de maio a junho não aconteceu de forma generalizada, visto que repercutiu o progresso 
nos indicadores de três das quatro atividades – Agropecuária, Indústria e Comércio 
(exceto Serviços, portanto). 
 
A SDE em parceria com a BahiaInveste apresentou dia 16/07, o Projeto de Concessão da 
Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa) para permissionários do equipamento 
público. O objetivo do roadshow foi de esclarecer dúvidas referentes ao projeto e às 
minutas de edital e contrato propostos para a concessão e apresentar aos interessados 
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partes importantes da modelagem do projeto. A licitação está prevista para ocorrer ainda 
este ano. 
 
A concessão pública será por um período de 35 anos, e prevê que o futuro concessionário 
ficará responsável por construir quatro novos galpões, uma praça de alimentação, um 
prédio logístico de funcionários, um novo frigorífico, reforma dos cinco galpões, ampliação 
da área de carga e descarga, implantação de estacionamentos e área de convivência. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 A Bahia estabelece diretrizes para execução de medidas para fortalecimento da 
defesa fitossanitária contra a monilíase, após detecção de um foco isolado no 
estado do Acre. A praga, ausente no Brasil até o início deste mês, é provocada por 
um fungo (Moniliophthora roreri) de transmissão rápida, afetando especialmente 
plantações de cacau e cupuaçu. Seus efeitos vêm sendo monitorados pelos 
especialistas baianos nos países da América Central e América do Sul, e medidas 
preventivas acontecem rotineiramente para impedir o ingresso da monilíase na 
Bahia. (Seagri, 13/07/2021).  
 

 Para tratar do tema, foi realizado um encontro na última segunda-feira (12) pela 
Secretaria Estadual da Agricultura (Seagri), juntamente com a Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), autarquia vinculada à Seagri. Também 
estiveram presentes representantes das secretarias estaduais de Desenvolvimento 
Econômico (SDE) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), além do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Superintendência Federal da 
Agricultura na Bahia, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), 
pesquisadores, produtores rurais, BAHIATER, CAR, agentes de crédito, FSBA/Senar, 
Amurc, dentre outras entidades ligadas ao segmento. (Seagri, 13/07/2021). 
 

 Na reunião foram tomadas decisões para a prevenção da monilíase: criação de um 
grupo gestor; fortalecimento institucional da Seagri e da Adab  quanto a 
infraestrutura e pessoal; intensificação dos Levantamentos de Detecção de 
Monilíase em todo território;  intensificação da fiscalização do trânsito vegetal de 
cacau e cupuaçu; trânsito de mudas e sementes no estado somente com nota 
fiscal e termo de conformidade; proibição da entrada na Bahia de frutos, 
sementes, mudas e hastes provenientes do Acre; amêndoas de cacau - 
classificadas como tipo I e II, em sacaria nova; capacitação técnica - uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI), biossegurança e coleta de amostra; 
educação sanitária; formação de multiplicadores - técnicos das secretarias de 
agricultura municipais, consórcios intermunicipais e responsáveis técnicos da 
iniciativa privada; continuar com a seleção e testes de clones resistentes à 
monilíase, provenientes de países onde a doença ocorre, para posterior 
multiplicação e distribuição ao setor produtivo. (Seagri, 13/07/2021). 
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 O Oeste da Bahia é uma região já consolidada do agronegócio no estado. Destaca-
se pelos grandes plantios de soja, milho e algodão, mas também possui projetos 
em diversas áreas ligadas ao campo, como criação de gado de corte, abatedouros 
de aves, uma fruticultura estabelecida e em crescimento, dentre outras atividades. 
Uma nova cultura começa a ser trabalhada na região, e com números de 
produtividade que vêm chamando a atenção. Trata-se do cacau, fruto conhecido 
por sua história na região Sul da Bahia e que agora começa a experimentar outras 
áreas no estado. (Seagri, 12/07/2021). 
 

 As áreas plantadas no Oeste ainda estão em fase experimental. Em Riachão das 
Neves há o exemplo da Fazenda Solaris, que vem registrando produtividade de 
2.550 kg/hectare.  Na plantação experimental de Riachão das Neves vem sendo 
alcançada uma produtividade 177% maior do que a média do estado do Pará, onde 
a produtividade do cultivo, segundo dados do IBGE de 2019, apontam média de 
918 kg/hectare. (Seagri, 12/07/2021). 
 

 A implantação do cacau no Oeste da Bahia é o resultado de um projeto que vem 
sendo levado à frente há sete anos. Atualmente, seis fazendas no Oeste fazem 
experimentos com o cacau, totalizando uma área de plantio de 180 hectares. Há 
um viveiro de produção em Riachão das Neves, com estufa para 1.200 mudas, no 
Projeto Barra do Riacho, a 34 km de Barreiras. No final do projeto, as estufas 
receberão 2 milhões de mudas de cacau por ano. (Seagri, 12/07/2021). 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), aumentou 0,3 ponto em julho de 2021, atingindo 62,0 
pontos. A alta no mês, embora pequena, é a terceira consecutiva. Desde maio, o 
Icei acumula crescimento de 8,3 pontos. O patamar no qual o índice se encontra é 
o mais elevado para um mês de julho desde 2010 e foi influenciado principalmente 
pela percepção mais positiva das condições da economia brasileira. Entre os 
componentes do índice de confiança da indústria, o Índice de Condições Atuais 
registrou avanço predominante, de 0,9 ponto, atingindo 55,7 pontos em julho. 
Assim, o índice se afasta da linha divisória de 50 pontos que separa uma percepção 
negativa de uma percepção positiva das condições atuais. Esse aumento foi 
causado principalmente pela percepção mais positiva a respeito da economia 
brasileira, que aumentou em 1,6 ponto e se encontra atualmente em 54,4 pontos. 
O Índice de Expectativas, por sua vez, se mantém num patamar elevado, com 
avanço de 0,1 ponto, atingindo 65,2 pontos. (CNI, 12/07/2021). 
 

 No setor de energia, o Brasil consumiu 65.034 Megawatt médios (MW med) no 
primeiro semestre de 2021, resultado 7,6% maior do que o registrado em igual 
período do ano passado. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), o país completa uma escalada de 12 meses consecutivos de alta 
nos volumes consumidos de eletricidade, recuperando-se da retração causada pela 
pandemia de covid-19 em 2020. Já na comparação com 2019, o crescimento é 
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marginal, de 1,7%, o que mostra que a demanda segue avançando de forma 
equilibrada e em linha com anos anteriores à pandemia. (CCEE, 15/07/2021).  
 

 A demanda do ambiente de contratação livre, no qual estão os grandes 
consumidores, a exemplo da indústria, seguiu influenciando as altas do primeiro 
semestre. O segmento consumiu 21.954 MW med, um aumento de 19,2% na 
comparação com o mesmo período de 2020 e de 15,3% em relação a 2019. Já no 
mercado regulado, em que estão as pequenas e médias empresas e os 
consumidores residenciais brasileiros, o consumo foi de 43.080 MW med, avanço 
de 2,5% se comparado aos seis primeiros meses do ano passado e redução de 4% 
em relação à primeira metade de 2019. (CCEE, 15/07/2021).  
 

 A CCEE também monitora 15 ramos de atividade que adquirem energia no 
mercado livre. Na primeira metade deste ano, os cinco setores com maiores 
crescimentos no consumo em relação na comparação com 2020 foram os 
segmentos Têxteis (41%), de Veículos (40%), Saneamento (39%), Comércio (28%) e 
Manufaturados Diversos (26%). Vale reforçar que todos os dados são prévios e que 
parte do crescimento se deve à migração de novas cargas vindas do mercado 
regulado no período. (CCEE, 15/07/2021).  
 

 Do lado da produção de energia, destaque para o aumento de 39% das usinas 
eólicas. As termelétricas geraram 37,5% a mais na comparação anual, seguidas 
pelas fonte solar fotovoltaica (15,5%) e as hidrelétricas (5,2%). (CCEE, 14/07/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O Índice de Confiança do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Icec) volta a 
crescer em julho. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), o indicador seguiu ascendente em um ritmo forte, com 
avanço de 11,7% em relação ao mês anterior, alcançando 107,8 pontos. Em 
comparação com julho de 2020, o crescimento foi maior (55,6%). (CNC, 
15/07/2021). 
 

 Em 2021, as fusões e aquisições no varejo estão em ritmo acelerado. Entre os dias 
01 e 15 de julho, o número de operações cresceu 63,0% na comparação com o 
mesmo período de 2020, indo de 65 para 106 transações, segundo informações da 
Consultoria Espanhola Transactional Track Record (TTR). Comparado ao mesmo 
intervalo em 2019, o crescimento foi 60,0%. (Valor Econômico, 16/07/2021). 
 

 Com o avanço da imunização, o otimismo cresce no setor de comércio. Em junho, 
quando se comemora o dia dos namorados, a marca de moda masculina Reserva 
registrou crescimento de 66,0% nas vendas, em relação a igual mês de 2019, 
segundo informações divulgadas por Rony Meisler, fundador da Reserva e 
presidente da AR&CO, divisão de vestuário e estilo de vida do grupo Arezzo. (Valor 
Econômico, 13/07/2021). 
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 A compra do site especializado em jogos KaBuM! pela Magazine Luiza intensifica o 
comércio eletrônico brasileiro, podendo abrir um novo movimento de compras. De 
janeiro até 15 de julho de 2021, o número de fusões e aquisições no varejo supera 
o volume de negócios realizados nos mesmos períodos de 2020 e 2019. (Valor 
Econômico, 16/07/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O volume de serviços no Brasil avançou 1,2%, em maio na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), acumulando ganho de 2,5% nos 
últimos dois meses e recuperando parte do recuo de março (-3,4%). A alta de 1,2% 
de abril para maio de 2021 foi acompanhada por três das cinco atividades 
investigadas, com destaque para transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (3,7%) e para serviços prestados às famílias (17,9%), ambos alcançando a 
segunda taxa positiva seguida após terem recuado em março. Com menor impacto 
no índice geral, vieram os serviços profissionais, administrativos e complementares 
(1,0%), que eliminaram quase toda a perda do período março-abril (-1,3%). Nessa 
análise, a Bahia seguiu o mesmo comportamento do Brasil e marcou expansão de 
8,6%, acumulando ganho de 7,8%, recuperando parte do recuo de março (-0,7%). É 
importante destacar que o mês de maio do ano corrente foi marcado pela 
manutenção do agravamento da pandemia, permanecendo algumas medidas de 
contenção em algumas cidades, como toque de recolher, suspensão dos meios de 
transporte, e a suspensão do funcionamento dos serviços não essenciais. Contudo, 
a flexibilização na abertura dos comércios de rua, shoppings centers, e retomada 
de aulas semipresenciais nas redes municipais contribuíram positivamente no 
setor. (IBGE). 
 

 O volume de serviços na Bahia avançou 28,9%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Todas as atividades puxaram o volume de serviços para cima, com 
destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestadas às famílias 
(217,8%), que contabilizou a segunda variação positiva consecutiva mais expressiva 
e maior alta da série iniciada em 2012. Essa atividade também apresentou 
resultado superior aquele observado no mesmo mês do ano anterior (-77,6%). 
Seguido pela atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 
(43,1%), que também, registrou a variação positiva significativa, maior alta da série 
iniciada em 2012, e a terceira variação positiva consecutiva para esse ano. A 
atividade de Outros serviços (20,0%) marcou a segunda taxa positiva neste ano. A 
atividade de Serviços profissionais, administrativos e complementares (6,4%) 
apresentou a terceira taxa positiva consecutiva neste ano, e Serviços de 
informação e comunicação que não apresentava resultado positivo desde maio de 
2017(0,6%), volta a crescer em abril (0,2%) e maio (4,5%). (IBGE). 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 31,1%, em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Todas as cinco atividades puxaram o volume de serviços para 
cima, com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestadas 
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às famílias (202,6%), seguidas por Transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (43,2%), Outros serviços (21,0%), Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (8,4%), e Serviços de informação e comunicação (7,2%). (IBGE). 
 

 Em maio de 2021, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 18,2% frente 
ao mês anterior, segunda taxa positiva consecutiva, período em que acumulou um 
ganho de 23,3%. Esse avanço recente recupera boa parte da queda de 26,5% 
observada em março último, mês em que houve mais limitações ao funcionamento 
de estabelecimentos considerados não essenciais. Contudo, o segmento de 
turismo ainda necessita crescer 53,1% para retornar ao patamar de fevereiro de 
2020. Regionalmente, todas as 12 unidades da federação acompanharam 
movimento de expansão, com destaque para Bahia (52,6%) seguido por Distrito 
Federal (49,3%). A expansão observada na Bahia foi marcada, principalmente, pela 
flexibilização na abertura das praias, em algumas cidades. Essa medida contribuiu 
para a atração e movimentação de turistas no estado. Em relação à receita 
nominal, todas as unidades marcaram ritmo de crescimento, com destaque para 
Espírito Santo (40,7%), e Bahia (39,9%). Nessa comparação a Bahia apontou a 
segunda variação positiva mais expressiva. (IBGE). 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, o Brasil expandiu 102,2%, após também ter avançado 72,5% em abril, 
quando interrompeu treze taxas negativas seguidas. O índice foi impulsionado, 
principalmente, pelo aumento na receita de empresas de transporte aéreo; 
restaurantes; hotéis; rodoviário coletivo de passageiros; locação de automóveis; e 
serviços de bufê. Regionalmente, todas as 12 unidades da federação 
acompanharam movimento de expansão, com destaque para Bahia (200,3%) 
seguido por Distrito Federal (164,8%). É importante ressaltar que a Bahia 
contabilizou a variação positiva mais expressiva e a maior alta da série iniciada em 
2012, após treze taxas negativas seguidas. Em relação à receita nominal, todas as 
unidades marcaram ritmo de crescimento, com destaque para Bahia (180,9%) e 
Goiás (145,6%). Nessa comparação a Bahia apontou a primeira variação positiva 
mais expressiva. (IBGE). 
 

 A procuradoria-geral da fazenda nacional (PGFN) deu início ao prazo de adesão ao 
programa emergencial de retomada do setor de eventos (Perse) estabelecido pela 
Portaria PGFN nº 7917, de 2 de julho de 2021. A negociação deve ser feita no 
Portal Regularize até o dia 26 de novembro. Essa negociação está disponível para 
pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas ligadas ao setor de eventos. 
O Ministério da Economia publicou a Portaria nº 7163 de 21 de junho de 2021, 
listando os códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE) 
definidos como setor de eventos. Para conceder os benefícios, a PGFN irá verificar 
a situação econômica e a capacidade de pagamento do contribuinte, considerando 
o impacto da crise da covid-19 na geração de resultados. O passo a passo de como 
negociar está disponível para o contribuinte no Portal Regularize. (MCom). 
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 No último mês, o Ministério do Turismo lançou o Portal de Investimentos, que 
reúne um portfólio digital de projetos no setor de turismo, aproximando 
investidores, empreendedores e o poder público. O objetivo é contribuir para a 
atração de mais investimentos para o país e fortalecer o setor de turismo. Até o 
momento, já foram mapeados R$ 23 bilhões em novos investimentos no setor, que 
têm potencial para gerar cerca de 118 mil empregos para o país. (MTur). 
 

 Entre janeiro e maio, 1.423 empreendimentos turísticos foram contemplados com 
recursos do Fundo Geral do Turismo, linha de crédito exclusiva para o setor de 
turismo, com prazos e taxas diferenciados. Neste período, foram contratados mais 
de R$ 403,4 milhões principalmente para capitalizar pequenos negócios, 
resultando na manutenção ou criação de 1.441 empregos. (MTur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 Em junho, a Bahia exportou 6,3 mil toneladas de café, que renderam US$ 13,1 
milhões. Com o desempenho, os embarques acumulados na safra 2020/21 
cresceram 77,4% em relação à temporada anterior, alcançando 31,8 mil toneladas, 
e a receita aumentou 63,2%, para US$ 68,1 milhões. A receita foi a maior dos 
últimos nove anos, para o período.  Os principais destinos do café baiano ainda são 
Estados Unidos e Alemanha. Em junho, o preço médio da saca de 60 quilos foi de 
US$ 140,48, acima dos US$ 117 do mesmo mês em 2020. O desempenho reflete 
uma safra com volume, qualidade e sustentabilidade muito boa, com empenho e 
eficiência em toda a cadeia. Apesar da sequência de fatos muito positivos, o setor 
está apreensivo devido aos entraves logísticos que se acentuaram ao longo do ano, 
com alta expressiva nos custos dos fretes, sucessivos cancelamentos na agenda de 
embarques e dificuldade de novos agendamentos. 
 

 Os aumentos dos preços dos químicos, dos minerais e das commodities agrícolas 
no mercado internacional, puxaram um crescimento de 36%, em receita, nas 
exportações baianas para os Estados Unidos (EUA) no primeiro semestre deste 
ano, o equivalente a US$ 538,5 milhões É o maior valor para o período desde 2014. 
O desempenho superou o aumento das vendas totais da Bahia para o mundo no 
período que chegou a 20%. A magnitude da alta está relacionada à queda do ano 
passado, mas os indicadores positivos mostram reação das transações bilaterais, 
que ocorre de maneira forte no lado das exportações, mas muito mais expressivo 
acontecendo nas importações que subiram 161% no semestre.  
 

 As exportações de aço e ferro são as mais vulneráveis no caso do Brasil à taxa 
carbono na União Europeia (UE) anunciada em 14/07 e que vai ter impacto no 
comércio global. A taxa é prevista para entrar em vigor em 2023 contra 
concorrentes estrangeiros que não estejam submetidos aos mesmos padrões 
ambientais. O mecanismo de ajuste de carbono na fronteira (CBAM, na versão em 
inglês) vai alvejar inicialmente importações de aço, cimento, alumínio, fertilizantes 
e eletricidade e vai ser depois expandida a outros setores. Faz parte de um amplo 
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pacote verde pela qual o bloco europeu espera poder alcançar suas metas de 
reduzir a pelo menos 55% suas emissões de gases de efeito-estufa até 2030. O 
Brasil é apontado como o oitavo país mais vulnerável à taxação em quase US$ 2 
bilhões de exportações para o mercado europeu, basicamente sobre siderúrgicos, 
pela Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). 
(Valor Econômico, 14/07/2021). 
 

 Os impasses entre os países do Mercosul ficaram claros durante a reunião da 
cúpula de chefes de Estado do bloco. No encontro virtual, que marca a passagem 
da presidência temporária da Argentina para o Brasil, os presidentes Jair Bolsonaro 
e Alberto Fernández demonstraram que estão em lados opostos no que diz 
respeito às principais discussões em curso: a redução da Tarifa Externa Comum 
(TEC) e a maior liberdade para negociações fora do bloco. (Valor Econômico, 
12/07/2021).  
 

 O Brasil exportou 515,6 mil toneladas de frutas no primeiro semestre deste ano, 
volume 29% maior que o do mesmo período de 2020, segundo dados do Ministério 
da Agricultura compilados pela Associação Brasileira dos Produtores Exportadores 
de Frutas e Derivados (Abrafrutas). A receita com os embarques cresceu 40%, para 
US$ 440,1 milhões. O aumento do consumo de alimentos considerados mais 
saudáveis ocorrido na pandemia de covid-19 foi um dos fatores por trás do 
aumento, avalia o presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho. “O mundo vem 
buscando alimentos saudáveis com vitaminas e sais minerais, e encontra isso nas 
frutas”, diz. Além disso, o aumento do dólar, que torna as exportações brasileiras 
mais competitivas, também deu impulso aos embarques, afirma. (Valor 
Econômico, 13/07/2021). 
 

 Os portos brasileiros do chamado arco norte movimentaram 33% das exportações 
de soja no primeiro semestre deste ano. Foram 19,2 milhões de toneladas dos 57,7 
milhões que saíram do país. A saída de grãos pelos portos das regiões Norte e 
Nordeste reduz custos de frete e eleva os ganhos no setor. Com os preços dos 
grãos elevados, esse ganho não é tão sensível no momento, o que deverá ocorrer 
quando houver uma redução interna e externa dos valores das commodities. 
Antonio Galvan, presidente da Aprosoja Brasil, diz que começa a haver uma 
aproximação maior dos preços de Mato Grosso com os do Paraná e do Rio Grande 
do Sul. O frete está menor e o produtor obtém um valor agregado maior, segundo 
ele essa grande movimentação pelo arco norte se deve a Mato Grosso, o principal 
produtor brasileiro de grãos. Mais da metade das exportações de soja do estado 
são feitas por esses portos. Neste ano, foram 54%. Há dez anos, eram apenas 16%. 
(Folha de S. Paulo, 13/07/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 
 Foi sancionada no último dia 15 de julho a Lei 14.183 de 2021 (advinda da Medida 

Provisória - MP 1.034 / 2021). Essa Lei além de aumentar a tributação de 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2020/10/frete-cai-para-soja-de-mt-que-sai-pelo-norte-mas-sobe-para-a-que-vem-para-santos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1475546-norte-se-torna-corredor-de-escoamento-para-safra-de-graos-do-centro-oeste.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1475546-norte-se-torna-corredor-de-escoamento-para-safra-de-graos-do-centro-oeste.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/05/brasil-assume-lideranca-mundial-em-receitas-com-exportacao-de-graos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/05/brasil-assume-lideranca-mundial-em-receitas-com-exportacao-de-graos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/projetos-ferroviarios-de-r-40-bilhoes-disputam-graos-de-mato-grosso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/projetos-ferroviarios-de-r-40-bilhoes-disputam-graos-de-mato-grosso.shtml
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instituições financeiras, reduz incentivos tributários da indústria química, da Zona 
Franca de Manaus e limita o valor dos veículos comprados com desconto por 
pessoas com deficiência. 
 

 Ressalta-se que a edição da MP tem como objetivo compensar a diminuição de 
tributos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha, definida por decreto publicado em 
março.  
 
 

 Sobre os bancos, a nova lei prevê aumento da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) para os bancos de 15% para 25% até 31 de dezembro de 2021, 
passandopara 20% a partir de 2022. 
 

 Demais instituições financeiras; empresas de seguro, cooperativas de crédito, 
administradoras de cartão de crédito e corretoras de câmbio pagarão 20% 
(atualmente 15%) até o final de 2021 voltando para 15% em 2022. Para outras 
pessoas jurídicas a CSLL se manterá em 9%; 
 
 

 O fim dos incentivos tributários para a indústria química e petroquímica será de 
quatro anos. As atuais alíquotas de 1% de PIS e de 4,6% de Cofins passam para 
1,13% e 5,2% de julho a dezembro, respectivamente. 
 

 Para 2022 as alíquotas serão de 1,26% para o Programa de Integração Social (PIS) e 
e de 5,8% para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 
subindo, em 2023, para 1,39% e 6,4% respectivamente. Por fim, em 2024 o PIS 
será de 1,52% e a Cofins de 7%. 
 
 

 Sobre os automóveis novos comprados por pessoas com deficiência com redução 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a lei determina um limite de até 
R$ 140 mil, incluídos os tributos. Ademais o benefício só poderá ser usufruído a 
cada três anos. Antes, conforme determinava a LEI 8989/95, os benefícios 
poderiam ser usados a cada dois anos. Vale dizer que foi vetado o texto que dava 
isenção de Imposto sobre IPI para veículos novos comprados por pessoas com 
deficiência auditiva. 
 
 

 A medida segue agora para o congresso para a análise dos vetos. Reiterando que 
distribuidores de combustíveis de outras regiões do País cobravam 
encaminhamento dessa lei, alegando que o benefício fiscal desequilibrava a 
concorrência no setor. 
  

 A Câmara aprovou projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, 
alguns dos destaques foi evitar ampliar as verbas para o chamado Fundão- 
direcionado ao financiamento eleitoral que pode ir de R$ 2 para R$ 5,7 bilhões. 
Outro ponto rejeitado foi garantir reajuste do salário mínimo 1,1% acima da 
inflação (dentro do patamar de aumento do PIB em 2019) e, do mesmo modo 
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rejeitou-se o que acabaria com as emendas de relator-geral ao Orçamento, 
conhecidas como RP9. 
 
 

 Para a economia as estimativas do relator é manter o salário mínimo em R$ 
1.147,00, a inflação de 3,5% e o crescimento de 2,5% no PIB além de taxa básica de 
juros média de 4,7%. Considerando, no entanto, que diante da expectativa de 
reaquecimento da economia, os parâmetros macroeconômicos são conservadores. 
 

 O Programa Nacional de Imunização (PNI) a agenda para a primeira infância, o 
Programa Casa Verde e Amarela voltadas a municípios de até 50 mil habitantes e a 
ampliação da infraestrutura da rede de atendimento oncológico foram algumas 
das prioridades incorporadas na LDO 2022. Após aprovação da LDO, o Congresso 
Nacional poderá fazer o recesso parlamentar que acontecerá entre 18 a 31 de 
julho. 
 

 Segundo relatório de acompanhamento fiscal de julho, da Instituição Fiscal 
Independente do Senado (IFI), apesar da inflação de julho facilitar o cumprimento 
do teto de gastos, esse espaço deve ser tensionado pela inflação prevista para 
dezembro, o que pode impactar de forma antagônica a situação fiscal do país no 
ano de 2022. 
 
 

 Em junho a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para 
dezembro é de 5,8%, isso refletiria num crescimento de R$ 76,8 bilhões para as 
despesas primárias. A IFI projeta que a diferença entre o teto de 2022 e os gastos 
sujeitos a ele será de R$ 47,3 bilhões. Esse valor daria espaço para abertura de 
novas despesas para o próximo ano sem que atingisse a norma fiscal. Possíveis 
ações para ocupar esse espaço são a ampliação do Bolsa Família, reajustes salariais 
para servidores públicos ou também a retomada das despesas discricionárias como 
obras e investimentos. 
 

 A IFI ressalta que a inflação brasileira é preocupante, e que provocaria um 
aumento na taxa de juros e sobre a gestão da dívida pública, ressalta ainda que a 
taxa básica de juros (Selic) atingiu 4,25% ao ano. 
 
 

 O perfil da dívida apresenta sinais de melhora com redução da participação dos 
títulos de curto prazo (vencimento em até 12 meses) no estoque da dívida. A taxa 
média de juros nos títulos emitidos nos últimos meses, no entanto, apresenta 
crescimento, o que reflete reticências quanto à perspectiva fiscal para o país, 
ressalta a IFI.   
 

 A IFI reforça ainda que com a retomada gradativa da atividade econômica, as 
estimativas para o PIB estão sendo revisadas para cima, em 2021. No entanto 
alerta que a iminência de uma crise hídrica, com reflexos na oferta energética abre 
maior margem de risco visto pelo mercado. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

Maio Jun. Jul. Ago. Set. Tendência 

Indústria (maio) -17,7 -16,3 -9,3  -12,3 -5,8 14,0  
 

Comércio (maio) 29,4 9,5 3,5  16,2 12,3 15,6  
 

Serviços (maio) 28,9 2,0 -8,2  21,4 23,7 22,1  
 

Agricultura (jun.)(2) 4,1    4,1 4,1 4,1  
 

Exportações (jun.) 55,4 20,0 7,8   25,1 35,0 20,3 
 

Importações (jun.) 127,3 52,4 5,7   140,2 90,1 50,0 
 

ICMS (jun.)(3) 38,2 30,2 17,6   27,2 9,1 51,7 
 

FPE (jun.)(3) 61,1 29,8 15,0   16,4 53,8 121,0 
 

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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