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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Segundo dados divulgados dia 18 pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da zona do 
Euro, a economia dos 19 países que fazem parte do bloco caiu 0,6% no primeiro trimestre 
deste ano, na comparação com os três meses anteriores. A queda vem após uma retração 
de 0,7% no 4º trimestre, o que confirmou a entrada da região em uma nova recessão 
técnica – caracterizada por dois trimestres consecutivos de contração da economia. 
 
Já na União Europeia (UE), a queda foi confirmada em 0,4% no 1º trimestre, após recuo de 
0,5% no 4º trimestre do ano passado. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu em todos os 
maiores países com exceção da França, que teve crescimento de 0,4%. Na comparação 
com o primeiro trimestre do ano passado, a queda foi de 1,8% na zona do euro e de 1,7% 
na UE. 
 
Já o número de pessoas empregadas caiu 0,3% tanto na zona do euro quanto no conjunto 
dos 28 países que fazem parte da União Europeia. No 4º trimestre, o emprego havia 
crescido 0,4% nos dois conjuntos, também na comparação com os três meses anteriores. 
Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a queda foi de 2,1% na zona do 
euro e de 1,8% na UE. 
 
A economia do Japão sofreu uma contração de 1,3% no primeiro trimestre do ano, depois 
que o governo voltou a impor restrições às principais cidades para conter um novo surto 
de coronavírus. A queda veio depois que a terceira maior economia do mundo cresceu 
dois trimestres consecutivos, até dezembro, mas a expansão foi desacelerada por um 
aumento nas infecções de Covid-19. 
 
No mês de janeiro o governo japonês declarou estado de emergência em várias cidades, 
pedindo as pessoas para ficarem em casa, o que afetou o consumo e o crescimento, 
apesar da relativa força do setor manufatureiro. 
 
Em termos anualizados, a economia chinesa encolheu 5,1% no primeiro trimestre, mais do 
que a expectativa de contração de 4,6% e após salto de 11,6% no trimestre anterior. O 
crescimento da produção nas fábricas da China desacelerou em abril e as vendas no varejo 
ficaram bem abaixo das expectativas, enquanto autoridades alertaram para novos 
problemas que afetam a recuperação na segunda maior economia do mundo. 
 
Dados da Agência Nacional de Estatísticas da China mostram que a produção industrial 
cresceu 9,8% em abril sobre o ano anterior, em linha com as previsões mais abaixo do 
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salto de 14,1% de março.  As vendas no varejo, por sua vez, aumentaram 17,7%, bem 
abaixo da expectativa de alta de 24,9% e do ganho de 34,2% em março.  
O porta-voz da agência, Fu Linghui, disse que embora a economia da China tenha 
mostrado melhora constante em abril, novos problemas também estão surgindo, 
destacadamente, o aumento nos preços internacionais das commodities. 
 
Em abril a inflação aos produtores na China atingiu o ritmo mais forte desde outubro de 
2017. De acordo com relatório do banco central, a inflação pode aumentar ainda mais nos 
segundo e terceiro trimestres. As taxas mais lentas de crescimento dos indicadores de 
atividade, nesse mês, também se devem, em parte, aos efeitos de base depois de quedas 
muitos fortes vistas quando o coronavírus fechou grande parte do país no início de 2020. 
 
A agência de estatísticas europeia, Eurostat, informou que a inflação na zona do euro 
acelerou como esperado em abril devido a uma forte alta nos custos de energia e serviços. 
Os preços ao consumidor nos 19 países que usam o euro subiram 0,6% em abril sobre o 
mês anterior e 1,6% na base anual.  
 
O Banco Central Europeu (BCE) quer ver a inflação perto de 2% no médio prazo, mas 
alertou que o aumento mais rápido deve-se principalmente a efeitos de comparação, com 
preços de energia muito baixos um ano antes. 
 
Segundo dados divulgados dia 20 pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos 
(EUA), os novos pedidos de auxílio-desemprego voltaram a cair na semana passada – e 
atingiram um novo patamar mínimo desde o início da pandemia. Os pedidos iniciais de 
auxílio-desemprego totalizaram 444 mil em dado ajustado sazonalmente na semana 
encerrada em 15 de maio, contra 478 mil na semana anterior, embora quase 10 milhões 
de pessoas estejam oficialmente desempregadas, as empresas têm tido dificuldades em 
encontrar mão de obra. As dispensas estão em mínimas recordes. Os benefícios generosos 
aos desempregados, temores em contrair a Covid-19, pais que ficam em casa para cuidar 
das crianças e falta de matéria-prima, bem como aposentadorias relacionadas à pandemia 
e mudanças de carreira, são motivos que têm sido atribuídos a essa disparidade. 
 
Segundo estimativa da Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 
(Unctad), a recuperação do comércio mundial continuará neste segundo trimestre, 
podendo atingir US$ 6,6 trilhões, ou 31% a mais comparado ao menor nível das trocas em 
2020 e 3% a mais do que antes da pandemia em 2019. 
 
A entidade aponta agora crescimento de 16% no comércio global em valor para este ano, 
na esteira de efeitos de pacotes de estímulo fiscal, sobretudo nos países desenvolvidos e 
da tendência positiva dos preços de commodities. Recentemente, a Organização Mundial 
do Comércio (OMC) projetou alta de 8% do comércio global de bens em volume em 2021, 
após queda de 5,3% em 2020. 
 
As duas projeções otimistas vêm, porém, com ressalvas de que muito dependerá das 
restrições impostas para combater a pandemia de Covid-19, a persistência dos preços 
mais altos das commodities e da moderação nas barreiras protecionistas. 
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A Unctad nota que a recuperação das exportações e importações globais é desequilibrada, 
especialmente entre países em desenvolvimento. As exportações dos países do Leste da 
Ásia continuam a aumentar mais rapidamente. Entre as maiores economias, as 
exportações da China mantêm forte crescimento não só em relação a 2020, mas também 
comparado aos níveis de antes da pandemia. No caso do Brasil, a Unctad mostra que as 
exportações de mercadorias cresceram 17% em valor entre janeiro e março, enquanto as 
importações aumentaram 22%. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo o Monitor do PIB divulgado dia 17 pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a 
economia brasileira cresceu 1,7% no primeiro trimestre deste ano na comparação com os 
três meses anteriores, na análise da série dessazonalizada. Em termos monetários, a FGV 
estima que o PIB do primeiro trimestre de 2021, em valores correntes, será de R$ 2,113 
trilhões. O dado ficou abaixo da estimativa divulgada na semana passada pelo Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)que apontou uma expansão de 2,3% no 
nível de atividade nos três primeiros meses do ano. 
 
"O desempenho positivo da economia no 1º trimestre, comparado ao 4º de 2020, 
surpreendeu. Este crescimento foi observado tanto nos três grandes setores de atividade, 
quanto nos componentes da demanda", apontou em nota Claudio Considera, 
coordenador do Monitor do PIB-FGV. 
 
Apesar da alta no trimestre, o resultado de março mostrou queda na atividade: um recuo 
de 2,1% frente ao mês anterior. De acordo com Considera, o fraco desempenho de março 
frente a fevereiro "mostra a fragilidade deste crescimento dado o acirramento das 
medidas de isolamento social em diversas cidades brasileiras". "Estes resultados 
evidenciam a importância da aceleração do processo de vacinação da população como o 
primeiro passo para que a economia possa crescer de forma mais sustentável a longo 
prazo", ressaltou. 
 
Dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) mostram que a arrecadação 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) consolidada de 18 Estados 
somou R$ 152,2 bilhões de janeiro a abril deste ano, com avanço de 19,6% nominais em 
relação a igual período do ano passado e de 21,4% contra o de 2019. 
 
Nos dois casos, a variação superou a inflação acumulada, de 6,76% pelo Índice de Preços 
ao Consumidor (IPCA) nos 12 meses até abril deste ano e de 9,32% considerando 24 
meses. O desempenho é atribuído a aumento de preços de combustíveis e de energia 
elétrica, além de reunir as compras on-line e o uso da poupança do auxílio emergencial 
pago até dezembro do ano passado. O efeito base também contribuiu, visto que em abril 
do ano passado a pandemia já afetava a arrecadação. 
 
Apesar do crescimento considerado positivamente “surpreendente”, o tom da análise das 
Fazendas estaduais é de cautela, em razão das incertezas ainda presentes sobre o 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/previa-do-pib-do-banco-central-indica-alta-de-23percent-no-1o-trimestre-de-2021.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/13/previa-do-pib-do-banco-central-indica-alta-de-23percent-no-1o-trimestre-de-2021.ghtml
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desempenho da economia no ano e da evolução da pandemia, já com receio de uma 
terceira onda. 
 
De acordo com o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), a 
região Norte foi a única em que houve queda da atividade econômica no primeiro 
trimestre do ano. A atividade na região encolheu 0,9% no período. A comparação é feita 
sempre com o quarto trimestre de 2020, na série dessazonalizada. Já a região Sul teve o 
crescimento econômico mais forte do período, de 1,97%. Na sequência, vieram Sudeste 
(1%), Nordeste (0,72%) e Centro-Oeste (0,52%). 
 
“Esse resultado mostra recuperação gradual da atividade econômica, mesmo que de 
forma heterogênea”, diz Júlia Ghizzi, analista da 4E Consultoria. “Tínhamos a expectativa 
de uma contração mais distribuída entre as regiões.” Para Ghizzi “é cedo para comentar os 
efeitos da retirada do auxílio emergencial sobre a atividade no primeiro trimestre, mas se 
eles existem, são heterogêneos e parecem ser mais fortes nas duas regiões”, diz, 
referindo-se ao Norte e ao Nordeste. A analista lembra que, apesar de o IBCR indicar 
crescimento da atividade no Nordeste no primeiro trimestre, as pesquisas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram quedas da indústria, do varejo e dos 
serviços no mesmo período. 
 
O Ministério da Economia elevou de 3,2% para 3,5% a expectativa de crescimento do PIB 
em 2021. A informação foi divulgada dia 18 pela Secretaria de Política Econômica da 
pasta, por meio do Boletim Macrofiscal. As expectativas para o nível de atividade foram 
feitas em meio à pandemia de Covid-19. Nos primeiros meses deste ano, o número de 
contaminados subiu, assim como as mortes, caracterizando uma segunda onda no país. 
 
"Deve-se salientar que a incerteza nas estimativas atuais ainda permanece 
significativamente elevada. Ademais, as projeções da atividade para este e para os 
próximos anos tornam-se particularmente sensíveis à divulgação dos dados e ao 
desenrolar dos efeitos da Covid-19 e do processo de vacinação, principalmente 
considerando os seus efeitos no PIB de longo prazo", informou o Ministério da Economia. 
 
A expectativa do mercado financeiro, apurada na semana passada, é de que o PIB tenha 
uma alta de 3,45% em 2021.  Em março, o BC estimou uma alta de 3,6% para o nível de 
atividade neste ano. Na semana passada, avaliou que o segundo semestre do ano deve 
mostrar uma "retomada robusta da atividade”.  
 
Levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que a 
região Sudeste perdeu participação na produção industrial do Brasil em uma década. Com 
base no levantamento, a soma das produções dos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo recuou 7,66 pontos percentuais entre o biênio de 2007-2008 e 
o biênio 2017-2018. 
 
No período analisado, o ganho mais acentuado foi observado na região Sul (alta de 2,46 
pontos percentuais e Nordeste (2,06 pontos percentuais). Norte e Centro-Oeste tiveram 
ganhos de 1,66 ponto percentual e 1,48 ponto percentual, respectivamente. 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021/03/15/mercado-financeiro-sobe-estimativa-de-inflacao-para-46percent-em-2021-e-preve-alta-maior-do-juro.ghtmlhttps:/g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/17/economistas-do-mercado-sobem-estimativa-de-inflacao-para-515percent-em-2021-e-veem-alta-maior-do-pib.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/economia/noticia/2021/03/15/mercado-financeiro-sobe-estimativa-de-inflacao-para-46percent-em-2021-e-preve-alta-maior-do-juro.ghtmlhttps:/g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/17/economistas-do-mercado-sobem-estimativa-de-inflacao-para-515percent-em-2021-e-veem-alta-maior-do-pib.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/17/banco-central-revisa-estimativa-de-tombo-do-pib-em-2020-para-44percent.ghtmlhttps:/g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/25/banco-central-reduz-para-36percent-estimativa-de-crescimento-do-pib-em-2021.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/12/17/banco-central-revisa-estimativa-de-tombo-do-pib-em-2020-para-44percent.ghtmlhttps:/g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/25/banco-central-reduz-para-36percent-estimativa-de-crescimento-do-pib-em-2021.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/11/bc-ve-retomada-robusta-da-economia-no-2o-semestre-com-vacinacao-e-indica-alta-no-juro.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/cni/
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Mesmo com a retração observada no período analisado pelo levantamento, a região 
Sudeste segue como a maior participação da produção nacional: no biênio 2017-2018 foi 
de 53,97% 
 
"Essa diversificação regional é um movimento positivo, porque observamos o 
desenvolvimento econômico de outros estados. A indústria usualmente paga os melhores 
salários e fermenta indústrias menores dentro da mesma cadeia produtiva e alavanca os 
outros setores, como o de serviços", diz o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. 
 
A perda de participação do Sudeste na indústria total foi puxada por Rio de Janeiro (queda 
de 4,44 pontos percentuais) e São Paulo (redução de 2,88 pontos percentuais). Outros 
destaques estaduais apurados pela pesquisa são: Santa Catarina ultrapassou São Paulo e 
se tornou o maior estado produtor de vestuário e acessórios; Bahia foi o que mais ganhou 
importância na produção da indústria de transformação. A participação do estado subiu 
de 2,6% para 4,05% no período. E Pernambuco foi o segundo estado que mais ganhou 
importância na produção industrial. A alta foi de 1,3 ponto percentual. 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
No primeiro quadrimestre de 2020, a receita de ICMS da Bahia subiu 2,9% na comparação 
interanual, 0,5 ponto percentual acima da inflação em 12 meses até abril. Neste ano a 
arrecadação com o imposto cresceu 20,9% em relação a 2020, ainda considerando de 
janeiro a abril. Contra 2019, a alta foi de 24,4%.  
 
Apesar da alta, a Fazenda baiana diz que o crescimento da arrecadação em 2021 “não 
pode ser comemorado nem considerado ideal”, tendo em vista o fraco desempenho dos 
anos anteriores e o ambiente econômico ainda muito instável no país. 
 
Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu oitavo 
levantamento, apontaram uma produção de 10,7 milhões de toneladas de grãos na Bahia 
para a safra 2020/2021, o que representa uma alta de 62% em relação ao ciclo 2019/2020. 
  
Esse resultado amplia a expectativa de expansão da safra de grãos em 3,1 p.p. sobre o 
levantamento anterior. Novamente, as revisões das estimativas para as safras de soja e de 
milho exerceram o maior impacto sobre o resultado. 
 
O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) calculado pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) retraiu 8,9%, em março 
de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), 
após contabilizar retração de 3,6% em fevereiro de 2021. Essa é a segunda taxa negativa 
consecutiva registrada pelo indicador em 2021, acumulando uma perda em torno de 12%. 

As commodities já respondem por mais de dois terços das exportações baianas. Nos 
quatro meses até abril, as vendas externas desses bens equivaleram a 83% do total 
exportado no período, num cenário marcado pela alta significativa dos preços desses 
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produtos, devido à força da demanda externa, especialmente da China e dos EUA.  

Segundo o presidente Roberto Noronha da petroquímica Unigel, maior produtora de 
acrílicos e estirênicos da América Latina, a Unigel está “cautelosamente otimista” em 
relação aos negócios no segundo semestre, em particular no Brasil. A continuidade de 
crescimento do agronegócio e o início de recuperação da indústria sustentam a 
perspectiva mais positiva. 
 
Conforme Noronha, os esforços agora estão voltados a consolidar os investimentos 
realizados para retomar a operação das unidades arrendadas. A segunda fábrica, na Bahia, 
deve voltar a produzir fertilizantes nitrogenados ainda neste trimestre, antes do início da 
safra agrícola, e a fábrica de sulfato de amônio em Sergipe deve começar a produzir até o 
fim do ano. Com a operação, a Unigel Agro se torna a maior produtora desse segmento no 
país, que hoje importa 100% desses insumos. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu oitavo 
levantamento, apontaram uma produção de 10,7 milhões de toneladas de grãos 
na Bahia para a safra 2020/2021, o que representa uma alta de 62% em relação ao 
ciclo 2019/2020 (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Esse resultado amplia a expectativa de expansão da safra de grãos em 3,1 p.p. 
sobre o levantamento anterior. Novamente, 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 somou 3,19 milhões de hectares, com variação 
positiva (3,0%) na comparação com o ciclo anterior. O rendimento médio 
esperado, portanto, ficou calculado em 3,36 ton/ha, que corresponde a uma alta 
de 3,2% sobre a safra passada (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 
 

 A produção de algodão, projetada em 1,24 milhão de toneladas corresponde a 
uma queda de 16,8%, na comparação com a safra anterior. A área plantada ficou 
estimada em 267 mil ha, cerca de 14,9% inferior à do ciclo anterior (Conab, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 Para a soja, a Conab estima que a produção possa alcançar 6,8 milhões de 
toneladas, resultado que supera em 11,7% à do período anterior. A expansão da 
área plantada (5,0%) está associada ao bom nível de rentabilidade esperada pelos 
produtores no ciclo atual (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
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 A mesma situação ocorre com as expectativas sobre a safra de milho, que pode 
alcançar 2,7 milhões de toneladas, de acordo com os números revisados pela 
Conab. A área plantada estimada totalizou 701 mil ha, o que supera em 18,2% 
aquela verificada na lavoura 2019/2020 (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Por sua vez, a estimativa para o feijão manteve-se na situação de recuo frente à 
safra passada. A Conab prevê, portanto, uma produção anual de 244 mil toneladas, 
o que representa uma queda de 36,9%. Estima-se que a área plantada com a 
leguminosa ocupe 406 mil hectares, e sua produtividade média alcance 602 kg/ha 
na temporada 2020/2021 (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 A Sondagem Industrial, pesquisa da CNI, mostra que a produção industrial recuou 
em abril na comparação com março. O índice de evolução da produção ficou em 
46 pontos, abaixo da linha divisória de 50 pontos que separa alta de queda da 
produção. E o índice de evolução do número de empregados ficou em 50 pontos 
em abril, o que mostra estabilidade do emprego na passagem de março para abril 
de 2021. É o segundo mês consecutivo que o índice se mantém próximo da linha 
de 50 pontos e o décimo mês consecutivo que o índice não mostra queda no 
emprego industrial. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) ficou em 68% em 
abril de 2021, percentual idêntico ao do mês anterior. Os empresários industriais 
permanecem otimistas com relação aos próximos seis meses. O índice de 
expectativa de demanda aumentou 2,6 pontos, para 58,7 pontos. É o maior índice 
de 2021 até o momento, ou seja, mostra que o empresário está mais otimista que 
nos outros meses do ano (CNI, 20/05/2021). 
 

 A CNI mostra que, em uma década, ocorreu uma importante desconcentração da 
indústria brasileira, com redução da participação da região Sudeste no PIB 
industrial e um aumento na participação das demais regiões geográficas, Sul, 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A pesquisa compara os biênios 2007-2008 e 2017-
2018. De acordo com o economista-chefe da CNI, Renato da Fonseca, São Paulo 
continua sendo o principal produtor industrial do país, mas a indústria brasileira 
tem migrado do Sudeste, que perdeu 7,5 pontos percentuais na indústria de 
transformação, principalmente para as regiões Sul e Nordeste, que aumentaram 
3,2 pontos e 2,8 pontos, respectivamente. São Paulo responde por 38,14% do valor 
adicionado da Indústria de transformação, o segundo colocado, Minas Gerais, tem 
10,10%. Pará foi o estado que mais ganhou espaço na produção industrial nacional 
total, em razão do crescimento de sua indústria extrativa, sobretudo da extrativa 
mineral. Aumentou 1,5 ponto percentual. Junto com o Pará, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, formam o grupo dos cinco estados de 
melhor desempenho. Além deles, a Bahia teve aumento em sua participação em 
1,5 ponto (FIEB, 17/05/2021). 
 

 Ainda com relação à pesquisa da CNI, a Bahia foi a que mais ganhou importância 
na produção da Indústria de Transformação brasileira entre os biênios 2007-2008 e 
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2017-2018. Teve esse ganho associado principalmente à conquista de uma maior 
parcela da produção brasileira de Máquinas e materiais elétricos, Borracha e 
material plástico, Bebidas e Produtos de minerais não metálicos, como cimento, 
tijolos e vidro (FIEB, 17/05/2021). 
 

 Na indústria química, a maior produtora de acrílicos e estirênicos da América 
Latina, a Unigel está “cautelosamente otimista” em relação aos negócios no 
segundo semestre, em particular no Brasil. A continuidade de crescimento do 
agronegócio e o início de recuperação da indústria sustentam a perspectiva mais 
positiva. A melhora na pandemia em grandes economias e o frio incomum no sul 
dos Estados Unidos, que afetaram a oferta de petroquímicos no mercado global, 
também estimulam maior demanda por produtos da Unigel, que acaba de colocar 
em operação a primeira fábrica de fertilizantes arrendada da Petrobras, em 
Sergipe. Conforme o presidente da petroquímica, Roberto Noronha, os esforços 
agora estão voltados a consolidar os investimentos realizados para retomar a 
operação das unidades arrendadas. A segunda fábrica, na Bahia, deve voltar a 
produzir fertilizantes nitrogenados ainda neste trimestre, antes do início da safra 
agrícola, e a fábrica de sulfato de amônio em Sergipe deve começar a produzir até 
o fim do ano, “a depender das condições comerciais do produto”. Para garantir o 
transporte do gás, proveniente do campo de Manati (BA), fornecido pela Petrobras 
até as unidades, a Unigel, por meio da Proquigel Química, firmou um contrato 
ininterrupto com a Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), que prevê a 
entrega de 2,3 milhões de metros cúbicos do insumo por dia. No início do ano, a 
companhia captou US$ 110 milhões no mercado internacional, para garantir os 
recursos necessários à partida das unidades sem comprometer a liquidez, e não há 
necessidade de nova operação financeira para dar sequência aos planos (Valor 
Econômico, 20/05/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) sinaliza 
queda no índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de 1,2% em maio 
ante abril, passando para 91,3 pontos..Na comparação com maio do ano passado, 
a retração foi de 3,3% (Valor Econômico, 20/05/2021). 
 

 Em maio, dois dos três tópicos componentes do Icec mostraram recuo ante a abril. 
É o caso de condições atuais (-4,4%) que apresentou 60,6 pontos, e intenções de 
investimentos (-0,8%), com 85,5 pontos. Já as expectativas subiram 0,1%, no 
mesmo período, passando para 127,8 pontos. Na comparação com maio do ano 
passado, condições atuais e intenções de investimentos registraram recuos em 
maio desse ano de, 19,2% e 2,8%, respectivamente. Em contrapartida, as 
expectativas mostraram alta de 6,1% em maio desse ano em relação a igual mês de 
2020 (Valor Econômico, 20/05/2021). 
 

 Os dados apurados pela Boa Vista revela que o Indicador de Movimento do 
Comércio, que acompanha o comportamento das vendas no varejo em todo o país, 
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avançou 4,7% em abril na comparação mensal dessasonalizada. Na avaliação 
acumulada em 12 meses, a queda do indicador desacelerou de 7,7% para 5,0%, já 
que, na comparação com abril de 2020, foi observada alta de 24,6%. Em abril do 
ano passado, o varejo havia registrado queda de 17,1%, na comparação interanual 
e de 18,1% no mês, sob impacto do início da pandemia.  No ano, o indicador 
acumula queda de 8,5% (Valor Econômico, 20/05/2021). 
 

 O IBCR aponta que a região Norte foi a única em que houve queda da atividade 
econômica no primeiro trimestre do ano. A atividade na região retraiu 0,9% no 
período. A comparação é feita com o quarto trimestre de 2020, na série 
dessazonalizada. Na região Sul houve crescimento mais forte do período, 1,97%, 
acompanhado de Sudeste (1,0%), Nordeste (0,72%) e Centro-Oeste (0,52%) (Valor 
Econômico, 20/05/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 As aulas do Projeto Conectar – Qualificação e Trabalho iniciou na segunda-feira 
(17). Os seis mil trabalhadores beneficiados, em 411 municípios baianos, já 
receberam a primeira parcela da bolsa-auxílio, no valor de R$ 120, para assegurar 
o acesso à plataforma digital dos cursos. Iniciativa do Governo do Estado, por meio 
da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o Conectar tem 
como público-alvo, jovens egressos de escolas públicas, trabalhadoras autônomas, 
rodoviários desempregados, condutores de vans escolares e de transporte 
complementar. O projeto tem um aporte total de R$ 2,2 milhões para garantir 
capacitação nas seguintes áreas: Redes Sociais como Ferramenta de Marketing; 
Inglês EAD Básico e Pré-Intermediário; Digital Influencer; Unhas Artísticas + 
Manicure Profissional; Marketing Digital & E-commerce; Fotografia Digital; 
Cuidador de Idosos; Gastronomia com ênfase na culinária vegana; Marketing 
Digital para o Empreendedor; Profissional Organizer; Reciclagem de Rodoviários e 
Motoristas de Vans (Secom). 
 

 O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) calculado pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia 
vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), retraiu 8,9%, em março de 2021, 
na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), 
após contabilizar retração de 3,6% em fevereiro de 2021. Essa é a segunda taxa 
negativa consecutiva registrada pelo indicador em 2021, acumulando uma perda 
em torno de 12%. Cabe destacar que o mês de março do ano corrente foi marcado 
pela manutenção do agravamento da pandemia no estado da Bahia e na capital 
baiana, permanecendo algumas medidas de contenção, como toque de recolher, 
suspensão parcial dos meios de transporte, e a suspensão do funcionamento dos 
serviços não essenciais, com a perspectiva de reduzir crise. Com isso, todas as seis 
variáveis que compõe o indicador foram impactadas, com destaque para 
Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-28,8%) que apontou a 
variação negativa mais expressiva, seguido por Passageiros de ônibus 
intermunicipais (-24,1%), depois Passageiros de ônibus urbanos (-17,4%), Consumo 
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de combustível (-10,3%). Consumo energia elétrica (-2,1%), e Carga portuária (-
2,0%) (SEI). 
 

 Dotado de belezas naturais que atraem turistas e movimenta a economia local, o 
litoral de Camaçari é alvo de investimentos expressivos da Embasa voltados para a 
melhoria da prestação e a ampliação do acesso à coleta e tratamento de esgoto, 
serviço essencial que promove saúde pública e preservação ambiental. Na 
localidade de Arembepe, importante polo turístico do Litoral Norte da Bahia, a 
Embasa, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado 
(Sihs), está investindo R$ 34,9 milhões, entre recursos próprios e do Orçamento 
Geral da União (OGU/PAC 2), para levar a coleta e tratamento de esgoto a mais de 
16.700 pessoas. Já as localidades de Barra do Pojuca, Guarajuba, Itacimirim e 
Monte Gordo foram contempladas com o serviço por meio da conclusão, em 2011, 
do sistema de esgotamento sanitário (SES) de Barra do Pojuca. A obra contou com 
um investimento de R$ 33,8 milhões, realizado com recursos próprios da empresa. 
(Secom). 
 

 Viajar de bicicleta entre Salvador e Aracaju será possível com a construção de uma 
ciclovia litorânea, lançada oficialmente pela Companhia do Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Brasília. A ação conta com a 
parceria do Ministério do Turismo. (Setur). 
 

 O Ministério do Turismo mostrou a relevância de Brasil e Argentina trabalharem 
juntos pela promoção do setor. “A Argentina é o parceiro mais importante do 
Brasil no turismo. Devemos fazer campanhas entre os dois países e, também, 
promoção conjunta para estrangeiros, como chineses, árabes e europeus”, disse o 
Ministro do Turismo. Já a Embratur, ressaltou que a Agência começará uma grande 
campanha a partir de julho e reforçou que a retirada da taxa para turistas 
argentinos favoreceria o aumento do fluxo entre os países. “A economia do Brasil 
está crescendo e terá um grande aumento do PIB. Isso também é um fator para 
que o turismo volte a crescer”, afirmou. O ministro do Turismo e Esporte da 
Argentina, por sua vez, explicou que o país prevê um pacote de medidas para o 
turismo em toda a região, e não apenas no Mercosul, com passagens mais baratas, 
por exemplo. Ele explicou que a taxa cobrada não é voltada aos turistas, mas sim 
para compras de dólares feitas por argentinos, e que existe um estudo para alterar 
ou mesmo extinguir a taxa (MTur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 As commodities já respondem por mais de dois terços das exportações baianas. 
Nos quatro meses até abril, as vendas externas desses bens equivaleram a 83% do 
total exportado no período, num cenário marcado pela alta significativa dos preços 
desses produtos, devido à força da demanda externa, especialmente da China e 
dos EUA. Para ter uma ideia do avanço das commodities na pauta exportadora, 
esse percentual era de 60,5% em 2005. Soja e derivados, Celulose, derivados de 
petróleo, cobre, algodão e minerais são os principais itens. 
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 Puxadas por soja e derivados, celulose, algodão, frutas e derivados de cacau, as 
exportações do agronegócio baiano chegaram a US$ 1,2 bilhão no quadrimestre, 
montante 13% superior ao do mesmo período do ano passado. Foi a primeira vez 
desde 2013 que os embarques do agro renderam mais de US$ 400 milhões em um 
mês de abril. Mesmo com o salto, a participação do setor nas exportações totais 
do estado caiu para 46,1%, abaixo dos 60% do mesmo período de 2020, uma vez 
que outros segmentos exportadores também tiveram alta expressiva.  
 

 A combinação de alta dos preços de commodities, de taxa de câmbio desvalorizada 
e de expansão do comércio mundial vai dar uma sustentação mínima à atividade 
econômica no Brasil neste ano, contrabalançando uma parte dos efeitos negativos 
da pandemia e das incertezas políticas e fiscais. O cenário para o balanço de 
pagamentos também está se tornando mais positivo. O fluxo de moeda estrangeira 
para o Brasil começa a se recuperar, favorecendo, pela primeira vez desde fins de 
2020, uma tendência de queda da cotação do dólar ante o real. O câmbio mais 
forte não resolve todas as pressões inflacionárias, parte delas causada pela alta das 
commodities - mas ajuda em vez de atrapalhar, num momento em que o Banco 
Central sobe os juros (Valor Econômico, 18/05/21). 
 

 Os bons preços dos produtos básicos podem ajudar ainda a recuperar pelo menos 
parte dos investimentos no setor, que ficaram baixos nos últimos anos e 
restringiram a capacidade de oferta desses produtos. O “boom” de commodities 
também aumenta a renda em algumas regiões do país, como a fronteira agrícola, e 
criam um efeito riqueza com a alta de ações na bolsa. Além disso, os preços das 
commodities são muito importantes para o PIB brasileiro: se as cotações sobem 
num trimestre, a atividade econômica responde já no trimestre seguinte e 
continua reverberando por algum tempo, antes de se dissipar completamente 
(Valor econômico, 18/05/21). 
 

 Salvo algumas vozes discordantes, o atual ciclo das commodities é considerado 
pelos analistas econômicos como temporário - e que pode se desfazer em um ano 
ou dois, quando a recuperação cíclica de China e Estados Unidos se esgotarem ou 
quando o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) começar a retirar 
estímulos monetários. Ou antes disso, já que a tarefa de projetar a evolução dos 
preços das commodities é tão difícil quando antecipar a taxa de câmbio. Desde o 
começo deste ano, o índice de preços futuros de commodities, o CRB, que engloba 
as principais commodities, apresentou uma alta de 24%, dos quais perto da 
metade ocorreu de meados de abril para cá. O minério de ferro subiu 44%, e o 
preço da soja praticamente dobrou em um ano (Valor Econômico, 17/05/21). 
 

 Os ministros de Economia e das Relações Exteriores do Mercosul agendaram uma 
reunião extraordinária para definir o futuro da Tarifa Externa Comum (TEC). O 
encontro deverá ocorrer presencialmente, no dia 8 de junho, em Buenos Aires. 
Brasil e Argentina divergem frontalmente.  O Brasil quer corte de 20% da TEC, com 
ou sem Argentina. O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, 
Lucas Ferraz, disse que o governo brasileiro não abrirá mão da proposta de reduzir 
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a TEC em 20%. Serão duas rodadas de cortes unilaterais das tarifas de importação, 
uma de 10% imediatamente e outra de mais 10% em dezembro, de forma linear 
entre todos os setores (Valor Econômico, 19/05/21). 
 

 Ainda em processo de implantação, o Portal Único do Comércio Exterior vai 
reforçar as transações internacionais do Brasil em US$ 92,1 bilhões até 2040. O 
dado se refere à corrente de comércio, que é a soma de importações e 
exportações e mostra o nível de inserção do país no mercado mundial. A 
estimativa é da CNI. Considerado pelas empresas a coluna vertebral do processo 
de facilitação do comércio internacional e de fortalecimento das bases para a 
abertura comercial, o Portal Único do Comércio Exterior, porém, conta com apenas 
R$ 2 milhões no Orçamento de 2021 para seu desenvolvimento. São necessários 
de R$ 40 milhões a R$ 45 milhões a mais para completá-lo, informou o Ministério 
da Economia (Valor Econômico, 19/05/21). 
 

 De janeiro a abril, as commodities responderam por uma fatia de 68,5% do total 
das exportações do país. Os preços das vendas ao exterior desses produtos 
subiram 23,4% em relação ao mesmo período de 2020, enquanto o volume 
cresceu 4%. Chama a atenção ainda a concentração em poucos produtos - a soja 
teve participação de 16% no valor das exportações nesses quatro meses, ao passo 
que o minério de ferro respondeu por 15%, e os óleos brutos de petróleo, por 11%. 
Juntos, os três explicam 42% do valor das vendas ao exterior no quadrimestre 
(Valor Econômico, 20/05/21). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 

 Segundo o relatório de maio da Instituição Fiscal Independente (IFI), o novo pacote 
de previsões macroeconômicas, apesar de evidenciar recuperação do país, a 
mesma deverá ser leve, pois o cenário é ainda instável, isso tanto por conta do 
ritmo da vacinação contra a Covid, quanto pela incerteza de duração de tempo, da 
própria pandemia. 
 

 Assim, de acordo com o Relatório, a IFI prevê num cenário base uma projeção de 
crescimento do PIB de 3% para 2021. No cenário otimista o crescimento previsto é 
de 4%. Num cenário pessimista, há projeções sobre o risco de uma deterioração 
econômica e fiscal dada pelo baixo crescimento, e juros mais elevados. 
 

 A variação do PIB nominal prevista pela IFI é a de um aumento de 8,1% em 2021 
(R$ 8,1 trilhões). Ao passo que a taxa básica de juros, Selic, deve chegar a 5,5% em 
oposição aos atuais 3,5%. Esse aumento assegura o cumprimento da meta de 
inflação.  
 
 

 Sobre o Orçamento de 2021, esse será reforçado com cerca de aproximadamente 
R$ 17 bilhões, tendo em vista as devoluções das parcelas do auxílio emergencial 
recebidas indevidamente, no ano de 2020, conforme mostrou o estudo do Tribunal 
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de Contas da União (TCU). Vale dizer que esse montante poderá ultrapassar R$ 24 
bilhões. 
 

 A arrecadação de alguns tributos no primeiro trimestre de 2021 reforça também 
uma tendência de recuperação da atividade econômica. Ressalta-se, no entanto, 
que possíveis mudanças na tributação sobre a folha de pagamentos ou novas 
desonerações poderão diminuir a arrecadação. 
 

 Sobre as despesas na pandemia, o país gastou R$ 520,9 bilhões em 2020 (maior 
montante para o auxílio aos vulneráveis). Em 2021, apesar do contexto de 
incertezas, a previsão de gastos é de mais R$ 105,6 bilhões (1,3% do PIB). 
 

 O déficit primário persistente implicaria em aumento da dívida, podendo chegar a 
128,4% do PIB até 2030. Nesse sentido é necessário que se combinem medidas de 
recuperação das receitas e maior controle das despesas. As novas regras fiscais da 
Emenda Constitucional nº 109 não atendem ao propósito.  
 

 A receita primária do governo central foi revista para R$ 1.662,6 bilhões, em 2021, 
ou seja, uma alta de R$ 26,7 bilhões em relação ao previsto em fevereiro de 2020. 
Esses valores se dão em função da alteração nos valores do PIB nominal de 2021, 
com previsão de um ganho de R$ 9,8 bilhões em receitas, além da incorporação de 
R$ 16,9 bilhões através de devoluções de valores pagos indevidamente no âmbito 
do auxílio-emergencial, através de imposto de renda, em 2020.  
 

 Na comparação com o cenário anterior, a IFI prevê uma piora no déficit primário 
em 2021, refletido, principalmente, pelas despesas no combate à pandemia. Vale 
dizer que a redução na estimativa de gastos com a seguridade social; abono 
salarial e Bolsa Família minimizam o esforço fiscal, o que gera maior espaço no teto 
de gastos, e por outro lado, aumento nos gastos discricionários em 2021.   
 

 Com a abertura desse espaço de menor gasto na seguridade social, o risco de 
descumprimento do teto sai de moderado para baixo, em 2021. A alta do IPCA, do 
mesmo modo, contribui numa estimativa de cumprimento do teto nos próximos 
anos. Assim, o risco de um rompimento se torna moderado em 2024 e 2025 num 
cenário base, e elevado em 2026.  Para 2022, a necessidade de cumprir a meta de 
resultado primário deve limitar folgas nesse teto. 
 

 A dívida atingirá 91,3% do PIB, em 2021, e subirá 99,7% do PIB até 2030, às 
estimativas melhoraram em relação a fevereiro, sobretudo em razão do PIB 
nominal mais alto. Assim, as condições de sustentabilidade da dívida pública bruta 
dependeriam, num cenário base, de um esforço fiscal primário adicional de 1,5 a 2  
pontos percentuais do PIB, num  prazo de três a cinco anos.   
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)

( 1) 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

Abr. Maio Jun. Jul. Tendência 

Indústria (mar.) -18,3 -17,9 -11,2 8,4 2,3 3,7  
 

Comércio (mar.) -0,8 -2,9 -4,4 7,3 8,6 9,4  
 

Serviços (mar.) -2,6 -9,8 -15,6 6,1 10,3 12,5  
 

Agricultura (abr.)
2
 -0,5    -0,5 -0,5 -0,5 

 

Exportações (abr.) 55,5 7,5 -2,2  30,1 35,0 20,3 
 

Importações (abr.) 91,4 37,3 -9,3  80,0 70,2 90,1 
 

ICMS (abr.)
3
 30,4 21,0 6,9  48,1 18,9 12,6 

 

FPE (abr.)
3
 32,4 19,5 2,7  30,1 36,2 16,4 

 
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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