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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Segundo dados da Agência Nacional de Estatísticas da China, as atividades industrial e de 
varejo saltaram nos dois primeiros meses do ano, superando as expectativas, conforme a 
economia consolida sua recuperação da paralisia provocada pelo coronavírus em 2020.  
 
Apesar de os impressionantes números divulgados dia 15 terem sido influenciados pela 
base baixa da forte queda do ano passado, analistas dizem que ainda assim eles mostram 
que a forte recuperação da China permanece intacta. 
 
A produção industrial chinesa subiu 35,1% nos dois primeiros meses deste ano em relação 
ao mesmo período do ano anterior, contra alta de 7,3% vista em dezembro. A expectativa 
em pesquisa da Reuters era de avanço de 30,0% na mediana das projeções. 
 
Também as vendas no varejo subiram 33,8%, acima da expectativa de aumento de 32% e 
marcando um salto significativo ante o crescimento de 4,6% em dezembro e contração de 
20,5% em janeiro e fevereiro de 2020. 
 
Em 2020, a China foi a única grande economia a informar crescimento anual, com 
expansão de 2,3%. A recuperação se deveu a um robusto comércio, demanda reprimida e 
estímulos do governo. 
 
Nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio informou que as vendas no varejo 
recuaram 3% em fevereiro, perante o mês anterior. A previsão dos analistas ouvidos pelo 
Wall Street Journal era de leve queda, de 0,5%, retirando automóveis. Houve uma baixa 
de 3,7%.  
 
Assim, o recuo veio na esteira do inverno rigoroso que se instalou em grandes áreas do 
país, levando a uma paralisação temporária na demanda, que agora deve se acelerar. Em 
janeiro, as vendas haviam crescido 7,6% (número revisado), depois que o governo enviou 
cheques de estímulo de US$ 600 antes de o presidente Donald Trump deixar o cargo. 
 
Esperava-se alguma desaceleração em fevereiro, depois que o dinheiro acabou, mas o 
Congresso americano liderado pelos democratas acaba de aprovar pagamentos adicionais 
para elevar o total a US$ 2 mil para aqueles que cumprirem os limites de renda. 
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Os gastos do varejo devem se acelerar nos próximos meses, e não apenas porque o 
governo está injetando dinheiro aos americanos. Cada vez mais pessoas estão sendo 
vacinadas, os casos de coronavírus caíram drasticamente e a economia está ganhando 
força. 
 
O Banco Central do Japão afrouxou ligeiramente seu controle sobre os rendimentos dos 
títulos de longo prazo e preparou o terreno para reduzir suas enormes compras de ativos 
arriscados, como parte das medidas para tornar sua política monetária ultrarrelaxada, 
sustentável o suficiente para enfrentar uma batalha prolongada para elevar a inflação. 
 
Em uma revisão de suas ferramentas de política monetária anunciada após dois dias de 
reuniões, o Banco do Japão disse que permitirá que as taxas de juros de longo prazo 
subam ou caiam 0,25% em torno de sua meta de 0%, em vez da atual banda implícita de 
0,2%. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) com base em dados da Receita Federal, o Brasil registrou a abertura de 98,1 mil 
micro e pequenas empresas nos dois primeiros meses do ano, 1,7% a menos do que o 
mesmo período do ano anterior. 
 
A maioria das empresas (57%) foi aberta em janeiro, o que representa crescimento de 
12,6% em relação a 2020. Porém, o baixo desempenho na abertura de empresas em 
fevereiro puxou o resultado do bimestre para baixo, com retração de 15,8%, na 
comparação com o mesmo mês de 2020. 
 
Essa queda de abertura de empresas de micro e pequeno porte pode ser reflexo das 
dificuldades que donos de negócios estão tendo com o novo avanço da pandemia 
do coronavírus no país, de acordo com Carlos Melles, presidente do Sebrae. 
 
A economia brasileira iniciou o ano de 2021 em crescimento, segundo números divulgados 
pelo Banco Central (BC). Esse foi o nono mês seguido de expansão. 
 
O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do BC, considerado uma "prévia" do Produto 
Interno Bruto (PIB), teve alta de 1,04% em janeiro, na comparação com dezembro do ano 
passado. O número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de "compensação" 
para comparar períodos diferentes. 
 
Na comparação com janeiro de 2020, porém, o indicador registrou uma contração de 
0,46%, informou o Banco Central. Já no acumulado dos 12 meses até janeiro de 2020, 
houve queda de 4,04%, sem ajuste sazonal. 
 
O mercado de trabalho formal do Brasil segue criando novas vagas com carteira assinada. 
Em janeiro de 2021, foram abertos 260.353 empregos formais, resultado de 1.527.083 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/sebrae/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/receita-federal/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
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admissões e 1.266.730 desligamentos, o número é bem maior que as 66.818 vagas 
abertas em dezembro do ano passado, o que sinaliza a continuidade da recuperação do 
mercado de trabalho. Os números foram divulgados dia 16 pela Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia.  
 
Esse foi o melhor resultado para janeiro de toda a série histórica, que tem início em 
1992, ou seja, em 30 anos. Até então, a maior geração de empregos formais, para esse 
mês, havia sido registrada em 2010 (+181.419 vagas). O resultado positivo aconteceu 
apesar da pandemia de covid-19, que tem resultado em elevação mais intensa no número 
de contaminações e mortes nas últimas semanas. Com isso, o estoque de empregos com 
carteira assinada na economia brasileira somou 39.623.321 em janeiro deste ano, contra 
39.593.835 em fevereiro de 2020. 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou na quarta-feira (17) a 
taxa básica de juros (Selic) da economia em 0,75 ponto percentual. Com isso, 
a Selic passou de 2% para 2,75% ao ano. Este foi o primeiro aumento da taxa Selic desde 
2015, e a decisão foi unânime. Analistas de mercado preveem que a taxa continue 
aumentando, terminando 2021 em 4,5% ao ano e 2022, em 5,5% ao ano. 
 
Ao justificar a decisão, o Copom afirmou que o cenário atual da economia não pede "grau 
de estímulo extraordinário" e que as expectativas de inflação superam a meta no 
"horizonte" da política monetária. 
 
Economistas avaliam que o aumento dos juros está relacionado à disparada da inflação de 
alimentos, combustíveis e dólar, somada a um cenário de tensão política, fraco ritmo de 
vacinação e a dificuldades em conter o aumento de gastos públicos. 
 
No comunicado desta quarta-feira, o Copom afirma que, apesar da pressão inflacionária 
de curto prazo se revelar mais "forte e persistente" que o esperado, o comitê mantém o 
diagnóstico de que "os choques atuais são temporários". 
 
 
1.3 Cenário Baiano 

 
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria 
de Trabalho do Ministério da Economia, sistematizados pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), e mostram que a Bahia gerou 15.049 postos de 
trabalho com carteira assinada em janeiro de 2021. O resultado positivo decorre da 
diferença entre 56.838 admissões e 41.789 desligamentos. 
 
Esse resultado superou o de janeiro de 2020, quando 859 postos de trabalho foram 
criados. Todos os setores geraram postos no mês de janeiro de 2021. Os principais foram: 
Informação, comunicação e outras atividades (+3.207 postos), Comércio (+3.175 postos), 
Indústria geral (+2.701 postos), Construção (+2.469 postos), Alojamento e alimentação 
(+1.369 postos), Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+1.069 
postos). 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/copom/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/01/entenda-em-6-pontos-o-que-e-a-taxa-selic-e-como-ela-pode-influenciar-no-seu-bolso.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/14/alta-da-inflacao-pode-induzir-bc-a-elevar-juro-basico-da-economia-pela-primeira-vez-em-sete-anos.ghtml
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No primeiro mês do ano, o saldo positivo da Bahia foi o maior do Nordeste. De fevereiro 
de 2020 a janeiro de 2021, a Bahia apresentou saldo de 5.223 postos e seguiu a tendência 
apresentada pela região nordestina, 60.490 postos e do país, 254.900 postos. Na 
comparação entre a Região Metropolitana de Salvador (RMS) e o interior, o mês de 
janeiro foi favorável ao interior com 10.461 postos (69,5%), enquanto na RMS o saldo foi 
4,588 postos (30,5%). 
 
No âmbito do Programa Estado Solidário, o governador Rui Costa tomou a decisão de 
prorrogar o recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
de 60 mil empresas varejistas nos meses de março e abril para agosto.  
 
A decisão é válida para setores e municípios atingidos por medidas como o toque de 
recolher e o fechamento do comércio não essencial. A partir de agosto, o recolhimento 
ainda será feito de forma parcelada em três vezes iguais. Também será concedida 
manutenção por 30 dias da validade de certidões negativas de tributos estaduais. 
 
Na área de microcrédito, por meio da Agência de Fomento do Estado da Bahia 
(Desenbahia), serão disponibilizados R$ 100 milhões em linha de crédito especial 
destinada a 25 mil microempreendedores formais e informais de todo o estado. 
 
O governador destacou o momento difícil que o País está passando e falou que a Bahia 
está fazendo a sua parte. “Nós estamos atentos e sensíveis a todas as necessidades da 
população. Essas medidas visam amenizar essas necessidades, especialmente dos micro e 
pequenos empresários”.  
 
Sobre o microcrédito disponibilizado pela Desenbahia, o programa de financiamento 
destina-se a financiar capital fixo e de giro, com valores entre R$ 500 e R$ 21 mil e juros 
de 2% ao mês. O crédito deverá alcançar microempreendedores das áreas de produção, 
comércio ou prestação de serviços, e tem como objetivos o crescimento e a consolidação 
dos empreendimentos de pequeno porte, com base em investimentos de pequeno valor, 
de forma ágil e desburocratizada, estimulando a geração de ocupação e renda. 
 
 
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 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (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. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021).  
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 Por sua vez, os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu 

sexto levantamento, relativo à safra 2020/2021, estimam produção aproximada de 
10,2 milhões de toneladas de grãos na Bahia, o que representa uma alta de 1,1% 
em relação ao ciclo 2019/2020. Este resultado reverte a expectativa de queda de 
6,0% apontada no levantamento anterior. As revisões das estimativas para as 
safras de soja e de milho exerceram o maior impacto sobre o resultado. (Conab, 
com elaboração da SEI, 2021).  
 

 A área plantada total estimada deve variar positivamente em 3,0% na comparação 
com o ciclo anterior, somando cerca de 3,19 milhões de hectares. O rendimento 
médio esperado, portanto, ficou calculado em 3,2 t/ha, 1,8% inferior ao da safra 
passada. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
  

 A produção de algodão permaneceu projetada em torno de 1,2 milhão de 
toneladas, que corresponde a uma queda de 19,8%, na comparação com a safra 
anterior. A área plantada estimada de 266 mil hectares é 15,2% inferior à do ciclo 
anterior. (Conab, com elaboração da SEI, 2021).  
 

 A Conab revisou para cima a produção atual de soja, que pode alcançar 6,4 
milhões toneladas, resultado que supera em 5,0% a do período anterior. A 
expansão da área plantada (5,0%) está associada ao bom nível de rentabilidade 
esperada pelos produtores no ciclo atual, não obstante as incertezas com a 
distribuição de chuvas na fase de desenvolvimento da lavoura. (Conab, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 A mesma situação ocorre com as expectativas sobre a safra de milho, 
especialmente a de verão, afetada pelos “veranicos” (períodos de altas 
temperaturas e irregularidades de chuvas) ocorridos entre dezembro e janeiro. A 
área plantada estimada totaliza 656 mil ha, que supera em 6,8% aquela verificada 
na lavoura 2019/2020. A Conab revisou para cima a estimativa para a safra 
2020/2021, que pode alcançar 2,63 milhões de toneladas. (Conab, com elaboração 
da SEI, 2021). 
 

 Por sua vez, a estimativa para o feijão manteve-se na situação de recuo frente à 
safra passada como resultado do impacto das condições climáticas. A Conab prevê, 
portanto, uma produção anual de 273 mil toneladas, o que representa uma queda 
de 29,4%. Estima-se que a área plantada com a leguminosa ocupe 436 mil hectares 
e sua produtividade média alcance 627 kg/ha na temporada 2020/2021. (Conab, 
com elaboração da SEI, 2021). 
 

3. Indústria 
 

 A prévia da Sondagem da Indústria de março da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
sinaliza queda de 4,0 pontos do Índice de Confiança da Indústria (ICI) em relação 
ao número final de fevereiro, para 103,9 pontos. Se o resultado se confirmar, essa 
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será a terceira queda consecutiva retornando ao menor patamar desde agosto de 
2020 (98,7 pontos). A queda no resultado prévio da confiança industrial ocorre 
influenciada pela piora da situação corrente e diminuição das expectativas em 
relação aos próximos meses. O Índice de Situação Atual caiu 4,1 pontos, para 110,8 
pontos e o Índice de Expectativas 4,0 pontos, para 96,9 pontos neste resultado 
prévio. Caso se confirme, esse será o primeiro mês desde agosto de 2020 em que o 
Índice de Expectativas retorna a patamar inferior aos 100 pontos, nível 
considerado neutro. O dado preliminar do Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada da Indústria (Nuci) indica redução de 0,7 ponto percentual (p.p.), para 
78,4%, menor nível desde setembro de 2020 (78,2%). (IBRE-FGV, 19/03/2021). 
 

 No setor de equipamentos de informática, um ano após a corrida por 
computadores para o trabalho e os estudos em casa, por conta da pandemia, o 
volume de pedidos segue em ritmo acelerado para a Positivo Tecnologia. Para se 
adaptar à demanda, a empresa aumentou os turnos de produção na fábrica de 
notebooks, smartphones e dispositivos de automação residencial em Manaus 
(AM). Nos primeiros meses da pandemia, o ritmo passou para dois turnos e, no fim 
do ano, aumentou para três. A empresa manteve o ritmo nas outras fábricas de 
desktops e smartphones em Ilhéus (BA), de dispositivos de automação residencial 
e tecnologia educacional em Curitiba (PR) e de componentes em outra unidade de 
Manaus. Até fevereiro, a empresa tinha R$ 973 milhões em pedidos garantidos de 
computadores para o setor público. (Valor Econômico, 17/03/2021). 
 

 No setor de derivados de petróleo, a 3R Petroleum estima um potencial de 
perfuração de cerca de 160 poços no Polo Recôncavo (BA), dentro do projeto de 
revitalização dos campos maduros. Segundo o diretor financeiro Rodrigo Pizarro, 
as perfurações previstas são “simples e com custos baixos”. A empresa também 
prevê fazer investimentos na unidade de processamento de gás natural (UPGN) do 
polo. A 3R assinou um contrato de US$ 250 milhões para aquisição do Polo 
Recôncavo junto à Petrobras. O negócio está previsto para ser concluído até o fim 
do ano. O polo produz em torno de 5,1 mil barris de óleo equivalente por dia. 
(Valor Econômico, 17/03/2021).  
 

 A Petrobras comunicou que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou 
a revogação da outorga da Usina Termelétrica TermoCamaçari (UTE 
TermoCamaçari), localizada no Estado da Bahia. A companhia afirmou em nota que 
está em negociação com a empresa Proquigel Química, que integra o Grupo 
Unigel, o arrendamento da unidade, e que já vinha buscando alternativas para a 
termelétrica, como a venda de participação da unidade no âmbito da aliança 
estratégica firmada com a Total S.A, mas que não foi concluída. Também afirmou 
que atuou na busca de contratos de comercialização de energia, já que desde 
janeiro de 2018 a unidade não tem contrato fixo de comercialização de energia 
elétrica. Segundo a nota da Petrobras, o arrendamento está alinhado à estratégia 
da Petrobras no segmento de gás e energia, com foco na atuação de forma 
competitiva na comercialização do gás próprio e na otimização do portfólio 
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termoelétrico para autoconsumo, visando à maximização de valor para os seus 
acionistas. (Valor Econômico, 16/03/2021). 
 

 A Petrobras informou que iniciou a fase vinculante referente à venda da totalidade 
de suas participações em 28 concessões de campos de produção terrestres, 
localizadas na Bacia do Recôncavo e Tucano, no estado da Bahia, denominados 
conjuntamente de Polo Bahia Terra. A produção média do Polo em janeiro e 
fevereiro de 2021 foi de 13,5 mil barris de óleo por dia e 660 mil metros cúbicos de 
gás por dia. A Petrobras é a operadora nesses campos, com 100% de participação. 
As concessões relacionadas aos Polos Recôncavo e Miranga não foram incluídas no 
processo de cessão do Polo Bahia Terra, uma vez que os respectivos contratos de 
venda foram assinados em 17/12/2020 e 24/02/2021. Segundo o comunicado, os 
potenciais compradores habilitados para esta fase vão receber carta convite com 
instruções sobre o processo de desinvestimento. (Valor Econômico, 19/03/2021). 
 

 No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em janeiro, registrou aumento 
de 2.701 postos de trabalho, de acordo com o Novo Caged, divulgado pelo 
Ministério da Economia. Em termos desagregados, foram criados 2.484 postos na 
Transformação, 107 na Extrativa, 79 em Eletricidade e gás e 31 em Água e esgoto. 
Ressalta-se também o aumento de 2.469 postos na Construção, que não faz parte 
da Indústria geral na pesquisa. Entre os setores da indústria de transformação 
destaca-se o aumento de 2.284 postos em Preparação de Couros e Fabricação de 
Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados, 1.048 em Produtos 
alimentícios, 512 em Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos, 495 
em Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos e 495 em 
Minerais não metálicos. (Ministério da Economia, 16/03/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A pandemia do novo coronavírus levou o consumidor brasileiro a controlar os seus 
gastos, conforme sinaliza o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar). A 
contenção do consumo é percebida no comportamento da inadimplência. Segundo 
observações, a taxa de inadimplência de pessoa física deve registrar uma queda 
gradual nos próximos meses. A estimativa é que em março a inadimplência fique 
entre 3,71% e 4, 27%, com média de 3,99%. (Ibevar, 15/03/2021). 
 

 As fraudes eletrônicas e golpes telefônicos realizados durante a pandemia levaram 
os bancos e grandes empresas de comércio na internet a se mobilizarem pela 
aprovação de projeto de lei que cria novos tipos de penais. O número de fraude 
teve alta de 53,61% em comparação a 2019, ante um crescimento de 73,84% na 
quantidade de transações digitais. (Ibevar, 17/03/2021). 
 

 Avaliações preliminares de associações e de empresas sinalizam que março pode 
estar com desempenho já comprometido para o comércio. Setores que tinham 
melhores resultados perderam força como os supermercados. No varejo de moda, 
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lojas como a Riachuelo estão funcionando com 40% do tempo normal. Segundo a 
Associação Brasileira de Franquias (ABF) há um cenário mais frágil para as lojas 
relacionadas à moda, calçados e restaurantes do que no início da pandemia. (Valor 
Econômico, 17/03/2021). 
 

 Na Páscoa de 2021, segundo informações da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), o consumidor da região 
metropolitana de Salvador terá que gastar 14,19% a mais para comprar produtos 
relacionados à data. Essa variação representa quase o triplo da inflação geral, de 
5,03%, no acumulado em 12 meses até fevereiro. Itens como pescados estão com 
aumento de preço de 1,84%, a cebola subiu 88,2%, o arroz 63,8% e a batata-
inglesa 56,6%. Já o tomate e o alho tiveram queda nos preços de menos 3,0% e 
menos 4,3%, respectivamente. (Fecomércio-BA, 17/03/2021). 
 

 Em janeiro de 2021, de acordo com a Fecomércio-BA, as vendas no comércio 
varejista da Bahia retraíram 4,6% e o faturamento de R$ 8,4 bilhões foi o menor 
para o mês desde o ano de 2015. Esse desempenho negativo ocorre após o setor 
registrar em dezembro/2020 queda de 3,5%. (Fecomércio-BA, 17/03/2021). 
 

 A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) voltou a subir em março. De acordo com 
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) o 
indicador alcançou 73,8 pontos, com crescimento mensal de 0,6%, após ajuste 
sazonal. Em relação a março de 2020, a retração foi de 26,1%, sendo a décima 
segunda nesta base de comparação. (CNC, 18/03/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 De acordo com as informações do Novo Caged, que emprega dados do Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e do 
Empregador Web, na Bahia o setor de serviços criou 5.635 postos de trabalho com 
carteira assinada, em janeiro de 2021. Nessa analise o setor de Serviços vem 
seguindo o mesmo comportamento do saldo geral (+15.049 postos) que 
contabilizou saldo positivo. Somente nesse setor podemos destacar as 
contribuições vindas de Informação, comunicação e outras atividades (+3207 
postos), Alojamento e alimentação (+1.369 postos), Outros serviços (+478 postos), 
Transporte, armazenagem e correio (+369 postos), Administração pública (+210 
postos), e Serviços domésticos (+2 postos) contabilizaram saldos positivos no mês 
de janeiro de 2021. (SEI). 
 

 O Governo do Estado realizou 137,3 mil reuniões de trabalho por meio eletrônico, 
nos últimos doze meses, durante o período de enfrentamento à pandemia de 
covid-19. As reuniões virtuais ocorreram por meio da plataforma digital adotada 
pelo poder executivo, como uma das medidas para manter o funcionamento da 
máquina pública, durante a crise sanitária, sem gerar aglomerações de servidores 
públicos.  A Secretaria da Administração disponibilizou um conjunto de 
ferramentas eletrônicas para auxiliar no trabalho remoto dos servidores a exemplo 
do aplicativo Microsoft Teams, que integra o pacote Office 365. Além das reuniões 
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virtuais, o Teams permite realização de videochamadas, ligações, troca de 
mensagens de texto, compartilhamento de documentos e transmissões em vídeo 
para até 10 mil pessoas de forma simultânea. (Secom). 
 

 O Governo também colocou à disposição dos servidores conexões do tipo Virtual 
Private Network (VPN), com a qual é possível acessar de forma segura dados da 
Rede Governo, arquivos e informações, mesmo trabalhando remotamente. 
Franqueou, ainda, acesso aos sistemas de gestão como o sistema de compras do 
Estado (Simpas) e o sistema de contabilidade e finanças do Estado (Fiplan), 
permitindo que os servidores pudessem trabalhar a distância, sem o risco de 
contaminação pelo vírus.  O conjunto de soluções em tecnologia da informação 
permitiu que o Estado continuasse trabalhando e prestando serviços aos cidadãos, 
mesmo diante das limitações impostas pela pandemia. Os servidores do Estado 
têm acesso às ferramentas eletrônicas, utilizando apenas senhas dos seus e-mails 
institucionais e dos sistemas de gestão governamentais. (Secom). 
 
 

 Os brasileiros já contam com 27 mil estabelecimentos turísticos em todo o país 
com o selo “Turismo Responsável, Limpo e Seguro”, do Ministério do Turismo. A 
marca, atingida nesta quarta-feira (17.03), amplia o leque de locais que assumiram, 
declaradamente, o compromisso em adotar protocolos de biossegurança para 
proteger turistas e trabalhadores contra a covid-19. Proporcionalmente, os estados 
de Alagoas (46,10%), Rio Grande do Norte (41,72%), Bahia (36,48%) e Maranhão 
(30,59%) abrigam os maiores percentuais de estabelecimentos com o documento. 
Quando observado os segmentos, os parques aquáticos e empreendimentos de 
lazer (47,43%), os temáticos (46,93%), meios de hospedagens (36,57%) e 
acampamentos turísticos (34,01%) apresentam maior proporção de adesão entre 
os demais. Ao todo, 15 atividades turísticas, como meios de hospedagem, parques 
temáticos, restaurantes, cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, 
exposições, guias de turismo, dentre outros podem aderir ao selo e realizar as boas 
práticas validadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). (MTur). 
 

 Consumidores, prestadores de serviços dos setores de turismo e cultura, artistas e 
profissionais contratados para realização de eventos terão um novo prazo para 
remarcação, concessão de crédito ou devolução de valores referentes a atividades, 
reservas e eventos turísticos e culturais cancelados em 2020 e 2021 em razão da 
pandemia. A novidade foi possível através de Medida Provisória publicada nesta 
quinta-feira (18.03) no Diário Oficial da União (DOU). Na prática ela estende, até o 
dia 31 de dezembro de 2022, o período para as remarcações, emissão de créditos 
para utilização na compra ou abatimentos em outros serviços ou devoluções de 
valores já pagos em serviços, reservas e eventos. A ação visa garantir o direito dos 
consumidores e a sobrevivência do turismo e da cultura, fortemente afetados pela 
pandemia. (MTur). 
 

 Atividades relacionadas ao setor turístico estão entre as beneficiadas pelo Governo 
da Bahia com o adiamento do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) referente aos meses de 
março e abril. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia 
nesta quinta-feira (18), no decreto 20.313, e inclui hotéis, apart-hotéis, bares, 
restaurantes e o comércio varejista de suvenires e artesanatos, dentre outros 
segmentos que tiveram que interromper o funcionamento devido à segunda onda 
da pandemia da covid-19. Além do adiamento, o tributo poderá ser pago em três 
parcelas, nos meses de agosto, setembro e outubro. As medidas são válidas para 
96 segmentos econômicos em 356 municípios baianos, dentre eles, Salvador, Porto 
Seguro, Camaçari, Mata de São João, Cairu, Itacaré, Itaparica, Vera Cruz, Lençóis, 
Palmeiras e Cachoeira. (Setur). 
 

 Outra medida anunciada pelo governador Rui Costa é a prorrogação do pagamento 
também do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos 
transportes turísticos. De acordo com decreto a ser publicado nos próximos dias, o 
imposto de 2020 fica prorrogado para julho de 2022, e o de 2021, para julho de 
2023. Os beneficiários terão a opção de pagar em cota única, com desconto de 5%, 
ou parcelar o imposto devido em três vezes. (Setur). 
 

 A Bahia também oferece, via Desenbahia, uma linha de crédito especial de R$ 100 
milhões para microempreendedores formais e informais de todo o estado. 
Destinada ao financiamento do capital fixo e de giro, oferecerá até crédito de até 
R$ 21 mil, com juros de 2% ao mês. (Setur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 Um ano e nove meses depois da conclusão do histórico acordo comercial entre a 
União Europeia (UE) e o Mercado Comum do Sul (Mercosul), após 20 anos de 
negociações. o governo Bolsonaro tornou-se agora um fator negativo para a 
ratificação do acordo birregional. A imagem tóxica de Bolsonaro na cena 
internacional, a deterioração da confiança sobre sua política ambiental e 
desmatamento da Amazônia alimentam a resistência, em parte, dos 27 países-
membros da UE à implementação desse que é o maior acordo comercial para os 
dois blocos, com 780 milhões de pessoas. Apesar de esforços do Mercosul, da 
Comissão Europeia (o braço executivo da UE) e de alguns governos europeus para 
impulsionar a aprovação do acordo, a verdade é que isso tende a demorar. O mais 
realista no cenário atual é esperar ratificação só após as eleições presidenciais de 
2022, primeiro na França e depois no Brasil. (Valor Econômico, 16/03/2021). 

 
 Uma importante novidade internacional precisa ser mais conhecida no Brasil: a 

Zona de Livre Comércio do Continente Africano, ou ZLCCA. O nome do maior bloco 
comercial do mundo em número de membros é autoexplicativo, mas suscita várias 
questões. A ZLCCA nasceu no âmbito da União Africana (UA), em março de 2018, 
após três anos de negociações. Reúne 54 países - todos os da organização, à 
exceção da Eritreia -, com o objetivo de criar um mercado único para bens e 
serviços, facilitar a circulação de pessoas e promover o desenvolvimento industrial 
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e o crescimento socioeconômico sustentável e inclusivo, de acordo com a “Agenda 
2063” da UA. É o primeiro passo para o estabelecimento de um Mercado Comum 
Continental, que terá cerca de 1,2 bilhão de pessoas - uma demografia em rápida 
expansão - e um PIB de US$ 2,5 trilhões. É inegável que a ZLCCA tem grande 
potencial de alterar o perfil do comércio africano, com oportunidades também 
para parceiros de outras regiões. O acordo de comércio preferencial entre o 
Mercosul e a União Aduaneira da África Austral (Sacu), liderado pela África do Sul, 
deverá ser ampliado. (Valor Econômico, 16/03/2021). 
 

 O governo reduziu em 10% o Imposto de Importação para eletroeletrônicos e bens 
de capital. A medida foi aprovada em reunião do Comitê-Executivo de Gestão 
(Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e, para o governo, representa 
um passo no sentido de redução das barreiras tarifárias. O país negocia com os 
sócios do Mercosul um corte linear na Tarifa Externa Comum (TEC). Segundo o 
Ministério da Economia, a medida anunciada vai baratear a importação de 
máquinas e equipamentos utilizados pelos setores produtivos, além de diminuir o 
preço de itens importados, como celulares e computadores. A decisão abrange 
1.495 códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) que não dependem 
de negociação com os parceiros do bloco. (Valor Econômico, 18/03/2021). 
 

 Apesar de a desvalorização cambial ter se intensificado desde janeiro de 2018, foi 
somente no segundo semestre do ano passado que surgiram evidências de 
substituição de importação por produção doméstica, principalmente em bens de 
consumo duráveis e bens de capital, segundo levantamento do economista Livio 
Ribeiro, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV). Ele ressalta, 
porém, que, dada a curta janela de tempo, ainda não é possível saber em que 
medida os diversos fatores pesaram para esse processo de substituição nem se o 
fenômeno se manterá. 
 

 Os indícios do processo de substituição foram detectados pela diferença entre a 
taxa de crescimento do volume da produção industrial doméstica e a do volume de 
importações. Nesse período, no qual a desvalorização cambial foi de 40% pelo 
critério multilateral real,  houve relativa estabilidade do diferencial de crescimento 
entre a produção doméstica e as importações para bens de capital, bens 
intermediários e bens não duráveis. Apesar das evidências crescentes de que a 
demanda interna está sendo cada vez mais suprida por produção doméstica, diz o 
economista, ainda é cedo para avaliar quais os determinantes desse movimento e 
se irá perdurar no decorrer de 2021. Entre as causas, diz, podem estar reação 
defasada à depreciação, não linearidade a partir de uma determinada cotação da 
moeda, ciclo de investimentos motivado pela necessidade de recomposição de 
estoques domésticos e desorganização das cadeias globais de valor. “Aconteceu a 
substituição de importações, mas a janela é muito curta para saber a distribuição 
causal dos diversos fatores condicionantes. Não há como avaliar o peso relativo 
deles nem se a substituição seguirá ou em qual nível”. (Valor Econômico, 
17/03/2021). 
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7. Finanças Públicas 
 

 O Congresso Nacional rejeitou os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021. Os vetos presidenciais eram contra 
mais de 50 pontos considerados ilegais, dentre eles uma lista de despesas 
destinadas ao combate à pandemia, aquisições de alimentos e educação infantil.  
 

 Para o Executivo, o não veto dificultaria não apenas o descumprimento da meta 
fiscal dentro do Novo Regime, através do Teto de Gastos, como também da Regra 
de Ouro, o que para a Presidência traria ainda maiores impactos econômicos, além 
de insegurança jurídica. Nesse sentido, o Congresso Nacional retoma maiores 
poderes sobre o Orçamento de 2021.   
 

 A Comissão Mista de Orçamento (CMO) votou 16 relatórios setoriais que liberaram 
R$ 19,7 bilhões em emendas parlamentares das quais a área da Saúde é que mais 
recebeu recursos, com cerca de R$ 9,7 bilhões ou 49,5% das sugestões de despesas 
apresentadas por parlamentares, bancadas estaduais e comissões permanentes do 
Congresso Nacional. 
 

 Despesas discricionárias ou de livre uso do Poder Executivo também foram 
amparadas pelos relatórios setoriais. Estas somaram R$ 92 bilhões, ou 6% de todos 
os gastos previstos para o ano em curso.  
 

 Em seu conjunto, a proposta orçamentária para 2021 sinaliza um crescimento de 
3,2% no PIB. Ressalta-se que em função da crise pandêmica, a economia teve um 
saldo negativo de 4,1% em 2020, acumulando o pior resultado em 25 anos. A meta 
fiscal do governo central é um déficit de R$ 247,1 bilhões, de forma a contrapor o 
de R$ 743,1 bilhões ocorrido em 2020.  
 

 Vale ressaltar que o Orçamento de 2021 deveria ter sido votado no final de 
dezembro de 2020. Mas um impasse para a indicação da presidência da CMO 
travou os trabalhos da comissão. O Orçamento de 2021 tem previsão de votação 
na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na terça-feira (23) após a apresentação 
do relatório final neste domingo (21) pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC).  
 

 O governo federal encaminhou no último dia 18 as Medidas Provisórias sobre o 
Novo Auxílio Emergencial para análise do Congresso. São três medidas que 
estabelecem a data de início do pagamento e quem terá direito a receber definidas 
na Medida Provisória (MP) 1.039/2021, a MP 1.037/2021 que libera crédito 
extraordinário para o repasse do benefício e a MP 1.038/2021 que abre crédito 
para a operacionalização do auxílio emergencial.   
 

 Cabe ressaltar que está previsto um valor base de R$ 250 a serem efetuados em 
quatro parcelas a partir de abril, podendo variar ao máximo de R$ 375 para mulher 
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chefe de família, monoparental, e R$ 150 ao indivíduo que mora sozinho (família 
unipessoal). O benefício será destinado somente a uma pessoa por família.  
 
 

 Terão direito as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda 
mensal total de até três salários mínimos. Aos que são beneficiários do Bolsa 
Família seguem valendo as regras de escolha do valor mais vantajoso. A previsão 
do governo federal é de beneficiar 45,6 milhões com um investimento de cerca de 
R$ 43 bilhões do Orçamento da União. 
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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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