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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

 

Segundo dados divulgados pelo Federal Reserve (Fed), a produção industrial nos Estados 
Unidos recuperou-se da queda de 1,3% registrada em setembro, e cresceu 1,6% em 
outubro, com a capacidade instalada do setor avançando a 76,4% no mês passado, de 
75,2% no mês anterior. Trata-se da maior expansão mensal da indústria americana neste 
ano. De acordo com o Fed, a recuperação refletiu o fim dos efeitos do furacão Ida na 
atividade americana, com a produção total da indústria mais alta registrada desde 
dezembro de 2019. 
 
Na mesma direção, as vendas no comércio varejista dos Estados Unidos avançaram 1,7% 
em outubro em relação a setembro, totalizando US$ 638,2 bilhões. Trata-se do ritmo mais 
rápido de crescimento do varejo americano em sete meses, quando o governo Biden 
forneceu bilhões de dólares às famílias para estimular o consumo. Segundo dados 
divulgados pelo Escritório de Estatísticas dos Estados Unidos em relação a outubro de 
2020, a alta do varejo foi de 16,3%.  
 
Considerando-se o período de agosto a outubro deste ano, as vendas no varejo dos EUA 
cresceram 15,4% em relação ao mesmo período de 2020. Desde outubro do ano passado, 
as vendas nos postos de gasolina subiram 46,8%, enquanto o consumo de alimentos e 
bebidas avançaram 29,3%. 

O comércio internacional continuou a se expandir no G20 no terceiro trimestre, com a 
retomada dos serviços, mas o crescimento do comércio de mercadorias diminuiu. 
Conforme a OCDE, no período, o comércio internacional de mercadorias no G20 
estabilizou em nível recorde, após quatro trimestres de crescimento sustentado. Houve 
uma acentuada desaceleração em relação ao primeiro semestre de 2021, quando o 
aumento dos preços impulsionou o valor das mercadorias comercializadas. 

A demanda sustentada por eletrônicos e os altos preços de energia continuaram a 
desempenhar um papel no terceiro trimestre, enquanto as cadeias de fornecimento de 
semicondutores sobrecarregadas pesaram sobre o comércio de veículos e peças. 

O termo inflação resume um movimento de alta de preços e, em 2021, esse fenômeno se 
espalhou pelo mundo a ponto de se falar de uma “inflação global”, consequência da 
pandemia de covid-19. A ideia ganhou força em especial após os recordes de inflação ao 
consumidor nos Estados Unidos, com a maior alta nos últimos 30 anos, e ao produtor na 
China, com a maior elevação em 25 anos. Como os países são as duas maiores economias 
do mundo, os efeitos inflacionários, em especial o aumento em custos de produção e nos 
preços de produtos, tendem a se espelhar. 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/inflacao/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/covid-19/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-nos-eua-acumulada-em-12-meses-tem-maior-alta-dos-ultimos-30-anos/#:~:text=A%20infla%C3%A7%C3%A3o%20dos%20pre%C3%A7os%20ao,alta%20desde%20novembro%20de%201990.
https://www.cnnbrasil.com.br/business/inflacao-industrial-recorde-da-china-tambem-ameaca-abastecimento-global/
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Um ponto em comum em muitos casos são problemas em cadeias de fornecimento, com 
preços altos ou falta de produtos, e uma demanda aquecida da população devido a 
estímulos governamentais. Esses dois fatores, segundo especialistas, estão entre as 
principais causas de um fenômeno inflacionário que ainda deve durar, pelo menos, até o 
primeiro semestre de 2022, afetando a recuperação econômica mundial. 

O cenário atual de inflação global decorre de uma série de questões que surgiram a partir 
de um mesmo evento, a pandemia de covid-19. “A pandemia é um elemento externo à 
economia, não é um fenômeno econômico, mas tem consequências econômicas porque 
desorganiza a produção com a necessidade de períodos de isolamento”, afirma Simão 
Silber, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP). As paralisações, necessárias para conter a 
disseminação do coronavírus, levaram a uma queda na produção e, consequentemente, 
na oferta de produtos. 

 Ao mesmo tempo, a demanda da população cresceu conforme as economias reabriram, 
além dos incentivos com programas de auxílios por parte de diversos governos para 
mitigar os impactos econômicos da pandemia. Nesse cenário, entrou em ação a famosa lei 
da oferta e demanda: se a demanda é maior que a oferta, os preços sobem. “Os governos 
fizeram programas de transferência de renda muito significativos. Então, de um lado a 
produção cai, mas boa parte da demanda se mantém, com aumento na renda, via 
transferências fiscais”, diz o professor. 

Um dos motivos para a inflação ser vista cada vez menos como transitória, mas sim como 
persistente, é a dificuldade das cadeias produtivas de se realinharem e equilibrarem 
novamente oferta e demanda. Um dos principais exemplos é a falta de chips suficientes 
para atender às necessidades de produção de eletrônicos e automóveis, levando à falta de 
produtos. 
 
1.2 Cenário Nacional 

 

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) caiu 1,4 ponto em novembro, para 74,9 pontos, 
menor valor desde abril (72,5 pontos), segundo informou dia 24 a Fundação Getulio 
Vargas. Em médias móveis trimestrais, o índice se manteve em queda ao cair 2,3 pontos, 
para 75,5 pontos, sendo o terceiro mês consecutivo de retração. 
 
Em novembro, o índice foi influenciado por piora tanto na avaliação da situação corrente 
quanto das expectativas. O Índice de Situação Atual (ISA) diminuiu 2,1 pontos, para 66,9 
pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) caiu 1,0 ponto, para 81,4 pontos. 
 
A análise por faixa de renda revela piora da confiança para todos os grupos, com exceção 
das famílias com renda entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00, que apresentou acomodação 
pelo segundo mês consecutivo. A faixa de renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 registrou 
o pior desempenho com queda de 6,7 pontos para 66,3 pontos, eliminado o avanço 
registrado no mês anterior. 
 
Segundo a FGV, a piora da avaliação dos consumidores sobre a situação atual foi puxada 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/chips/
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por deterioração da situação econômica local e das finanças das famílias. 
 
A taxa de desemprego do Brasil tem mostrado tendência de queda, mas é a 4ª maior 
entre as principais economias do mundo. É o que aponta o ranking da agência de 
classificação de risco Austin Rating que reúne dados de mais de 40 países que já 
divulgaram dados oficiais no 3º trimestre. 
 
O levantamento mostra que o desemprego no Brasil é mais que o dobro da taxa média 
global e também o pior entre os integrantes do G20 que já divulgaram números relativos a 
agosto ou setembro. 
 
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, 
atingindo 13,7 milhões de trabalhadores, segundo a última pesquisa divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Antes da chegada da pandemia de 
covid-19, o índice estava abaixo de 12%, saltando para 14,7% no 1º trimestre de 2021. De 
acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma 
taxa de desemprego maior que a do Brasil. 
 
O Ministério da Economia aumentou a previsão de inflação para este ano e reduziu a 
estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e em 2022. As 
informações constam do Boletim Macrofiscal, divulgado pela Secretaria de Política 
Econômica. 
 
Conforme o boletim, a previsão de alta da inflação subiu de 7,9% para 9,7%; a previsão de 
alta do PIB caiu de 5,3% para 5,1%. Para 2022, a estimativa do governo também caiu de 
2,5% para 2,1%. 
 
Segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, o valor superior 
projetado para o crescimento do próximo ano, em relação às previsões do mercado 
financeiro, "se deve à melhora no mercado de trabalho e no investimento privado, 
principalmente em infraestrutura". 
 
Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, o 
Ministério da Economia elevou a projeção de 7,9% para 9,7% em 2021. A expectativa de 
inflação do governo se distanciou ainda mais do centro da meta para este ano (3,75%) e 
também do teto (5,25%). Com isso, o governo admitiu novamente que a meta deve ser 
descumprida. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
 
Para 2022, a estimativa do Ministério da Economia para a inflação subiu de 3,75% para 
4,70%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,50% e será oficialmente 
cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%. 
 

1. 1.3 Cenário Baiano 

O Grupo Boticário vai ampliar a produção e gerar mais empregos na planta instalada em 
Camaçari, impulsionado pelo aporte de novos investimentos e pela conexão mais próxima 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/27/desemprego-fica-em-132percent-em-agosto-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/10/27/desemprego-fica-em-132percent-em-agosto-aponta-ibge.ghtml
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com um conjunto de fornecedores. A empresa inaugurou dia 18, com a presença do 
governador Rui Costa, o Polo da Beleza Grupo Boticário e apresentou planejamento de 
expansão a ser executado nos próximos anos. 
 
A expansão do Grupo Boticário no Polo Industrial de Camaçari consolida um ecossistema 
industrial de beleza na Bahia. Com investimentos previstos da ordem de R$ 600 milhões 
até 2023 e a instalação de fábricas fornecedoras no local, deverão ser gerados mil novos 
postos de trabalho diretos e indiretos. 
 
A fábrica, que já funciona desde 2014 e é considerada a mais moderna do grupo e a 
terceira mais inovadora do país na indústria de cosméticos, ganha ainda mais autonomia e 
competitividade no mercado com a chegada dos fornecedores de embalagens Aptar, Box 
Print, Tritec e Vitro. Dentro desse contexto, planeja elevar sua capacidade produtiva em 
até 65%, passando de 18 linhas de envase para 26. 
 
Hoje a unidade já emprega mais de mil funcionários e tem condições de produzir cerca de 
150 milhões de itens por ano. Com os novos investimentos, a fábrica ganhará também 
melhorias em sua infraestrutura: novos equipamentos, novos reatores, movimentação de 
layout e construção de mezanino. 
 
O governador Rui Costa avaliou com otimismo a iniciativa e destacou os reflexos positivos 
na economia baiana. “É um sonho cativado pela Bahia há muito tempo de poder sediar 
um polo de beleza, que agora está se tornando realidade. Dentro do limite da lei e das 
possibilidades, o estado tem contribuído para viabilizar esses e outros empreendimentos.  
“O Polo da Beleza é resultado da expansão do ecossistema da beleza em Camaçari. A 
chegada das fábricas dos parceiros facilita toda a operação e traz ainda mais 
oportunidades para comunidades que nos acolhem desde 2014”, afirmou Sérgio Sampaio, 
vice-presidente de Operações do Grupo Boticário. 
 
Dados divulgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) mostram que a Bahia foi o 
estado que mais investiu em pesquisa mineral nos anos de 2019 e 2020. Mais de R$ 600 
milhões foram investidos tanto durante a fase de autorização de pesquisa, quanto durante 
a fase de lavra. 
 
Ao longo dos últimos dez anos (2010 a 2020) foram mais de 1,8 bilhões de investimento 
em pesquisa mineral o que de acordo com o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, reflete no resultado que a mineração vem 
mostrando. “Estávamos em quinto lugar na arrecadação de Cfem (Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) e hoje já disputamos com Goiás a 
terceira posição. Sem dúvida isso é reflexo do que foi e continua sendo investido na 
pesquisa”, ressalta Tramm. 
 
Dentre as substâncias pesquisadas, o cobre lidera os índices com mais de 44,65% de 
investimentos, seguidos pelo ouro com 18,06% e pelo níquel com 17,43%. A Mineração 
Caraíba, uma das maiores produtoras de cobre do país, investiu mais de US$ 20 milhões 
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anuais em pesquisa geológica nos últimos anos, tanto em processos indiretos quanto em 
processos diretos de avaliação de potenciais minerais. 
  
O investimento em pesquisa é um passo fundamental para o sucesso da produção 
mineral, no entanto o Brasil ainda investe pouco no seu conhecimento geológico. Mesmo 
liderando os índices, os investimentos em pesquisa ainda são entraves para impulsionar 
ainda mais a produção mineral do estado e também do país. Conforme o presidente da 
CBPM, os valores ainda não são o suficiente para gerar um maior dinamismo ao trabalho e 
é preciso uma atenção maior do governo para isso. “Acho um absurdo não existir no país 
incentivo para pesquisa mineral, como por exemplo através de dedução fiscal. É preciso 
que o governo tome providências quanto ao título minerário, permitindo que ele seja 
utilizado como garantia de financiamento”, enfatiza Tramm.  
 
A CBPM é hoje a única empresa estadual de pesquisa mineral do país. Seu trabalho é fazer 
o “reconhecimento” das riquezas minerais do estado e incentivar a vinda de novas 
empresas para produção mineral. Graças, em grande parte, às pesquisas da empresa nos 
últimos 49 anos, a Bahia é hoje um dos estados mais bem estudados e conhecidos 
geologicamente do país. 
   
Só em 2021 a empresa fechou seis licitações superando os dois últimos anos. A CBPM 
concluiu com sucesso licitações para produção de níquel, cobre e cobalto, nos municípios 
Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado,  produção de fosfato, em Campo Alegre de 
Lourdes e quatro editais para produção de argila, nos municípios de Alagoinhas, São 
Sebastião do Passé e Camacã e lançou edital para  licitação de área para produção de 
esmeraldas em Pindobaçu. 
 
Com a presença do Governador da Bahia, Rui Costa, foi lançada em 19/11, com uma 
cerimônia realizada na sede da Veracel, em Eunápolis, a implantação da BA-658 e a 
construção de uma nova ponte sobre o rio Jequitinhonha. A nova rodovia de 25 
quilômetros vai ligar as rodovias BA-275 e BA-982, e facilitará o acesso da produção de 
madeira da nossa área florestal para a fábrica, trazendo importantes ganhos logísticos 
para a operação da companhia. Com um investimento de cerca de R$95 milhões, a estrada 
ainda deve favorecer o desenvolvimento da região e o aumento do fluxo turístico local, 
com a redução da distância entre os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, 
Belmonte e Canavieiras. O início da obra está previsto para dezembro deste ano e o prazo 
para sua conclusão é de um ano. A rodovia irá contemplar a construção de uma nova 
ponte de 360 metros sobre o Rio Jequitinhonha, beneficiando diretamente os moradores 
dos municípios de Belmonte, Itapebi e demais municípios da região ao facilitar o acesso da 
população a serviços nas áreas de saúde, educação, assistência social, entre outros.  
 
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 1,9%, em setembro de 2021, na comparação 
com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após cair em julho (-0,1%) e 
agosto (-2,2%) de 2021. Essa taxa negativa contribuiu para o índice acumular perda de 
4,2%. 
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Três das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o índice para baixo, com 
destaque para Passageiros de ônibus intermunicipais (-9,6%), que apontou a variação 
negativa mais expressiva, seguida por Carga portuária (-7,4%) e Passageiros de ônibus 
urbanos (-0,7%). O Consumo de energia elétrica (0,0%) contabilizou estabilidade relativa. 
Em contrapartida, Consumo de combustível (8,5%), e Passageiros no Aeroporto 
Internacional de Salvador (1,3%), avançaram. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 

 A terceira estimativa da safra 2021/22 de cana-de-açúcar aponta para uma 
redução na produção de cana-de-açúcar. Os números, divulgados na terça-feira 
(23) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), estimam que sejam 
colhidas 568,4 milhões de toneladas, um volume de matéria-prima 13,2% menor 
em relação à safra 2020/21. (Conab, 23/11/2021). 
 

 Os efeitos climáticos adversos da estiagem durante o ciclo produtivo e as baixas 
temperaturas registradas em junho e julho deste ano, com episódios de geadas em 
algumas áreas de produção, sobretudo em São Paulo, Mato Grosso do Sul e 
Paraná, impactaram na produtividade das lavouras. (Conab, 23/11/2021). 
 
 

  No Nordeste, a redução está estimada em 13,6% na área a ser colhida, mas com 
uma estimativa de aumento de 4,6% na produtividade, o que deverá resultar em 
uma produção de 43,7 milhões de toneladas, 9,7% menor que àquela observada na 
última safra. (Conab, 23/11/2021). 
 

 As operações de colheita no estado da Bahia estão em fase final, com expectativa 
de produção na ordem de 4.640,3 mil toneladas de cana-de-açúcar, em uma área 
de corte de aproximadamente 57,1 mil hectares, proporcionando uma 
produtividade média de 81.251 kg/há. (Conab, 23/11/2021).  
 

 Em relação à área em produção, a perspectiva é de incremento de 13,4% em 
comparação a 2020/2021, principalmente em razão dos maiores investimentos 
realizados a partir de 2020 pelas unidades sucroenergéticas, que, devido ao bom 
regime de chuvas e aos projetos de investimentos e expansão, proporcionaram tal 
acréscimo, especialmente sobre áreas de pastagens e de plantação de eucalipto. 
(Conab, 23/11/2021). 
 

 Esses investimentos ocorreram pela oportunidade observada no mercado 
consumidor de etanol no estado, que vinha apresentando grande demanda, até 
então atendida por meio de importação de outros estados. Já a produtividade 
média esperada indica importante redução, principalmente, relacionada à baixa 



 

7 

Semanal (18-24/11/2021)   

incidência de chuvas no primeiro semestre de 2021, o que atrasou o 
desenvolvimento das lavouras. (Conab, 23/11/2021). 
 

 Assim, a produção total estimada é inferior ao ciclo passado, particularmente por 
essa diminuição no rendimento médio da cultura. Na indústria, a perspectiva 
continua sendo de maior destinação da cana-de-açúcar colhida para geração de 
etanol ante ao açúcar, apesar dos bons preços atuais pagos pelos dois produtos. 
(Conab, 23/11/2021). 
 
 
Indústria 
 
 

 A Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria indica que a 
produção industrial manteve-se estável pelo segundo mês consecutivo em 
outubro. A utilização da capacidade instalada mostrou pequeno recuo, mas 
permanece acima do registrado em anos anteriores, excetuando-se o atípico ano 
de 2020. O emprego, por sua vez, continuou crescendo, mas em ritmo menos 
intenso que nos meses anteriores. Os índices de expectativa de demanda, de 
quantidade exportada, de compras de matérias-primas e de número de 
empregados apresentaram diminuição no mês de novembro. Isso indica que o 
otimismo está menos disseminado entre os empresários, movimento comum para 
o período. Já a intenção de investimento aumentou em novembro, indicando 
maior propensão a investir. (CNI, 22/11/2021). 
 

 A Indústria da Construção, em outubro, de acordo com a Sondagem da Indústria da 
Construção da Confederação Nacional da Indústria, registrou avanço em relação a 
setembro. O número de empregados subiu, interrompendo a sequência de queda 
acumulada nos últimos dois meses e a recuperação do nível de atividade, 
verificada em setembro, ganhou intensidade em outubro. As perspectivas do 
empresário da Indústria da Construção para os próximos seis meses seguem 
favoráveis. O Índice de Confiança do Empresário Industrial da Construção teve 
pouca variação em novembro e segue mostrando confiança. Os índices de 
expectativa não mostraram grande variação, de forma que as perspectivas são de 
expansão do nível de atividade e de novos empreendimentos e serviços, além de 
mais compras de matérias-primas e insumos e de mais contratações. Nesse 
cenário, a intenção de investimento mostrou avanço e se encontra acima do 
patamar praticado nos últimos anos. (CNI, 24/11/2021). 
 

 No setor de construção civil, o aumento nos insumos dos materiais de construção 
impactou, novamente, os números do mercado imobiliário no país, no terceiro 
trimestre deste ano. Motivadas por essa elevação – e sem a contrapartida do 
poder de compra das famílias –, as vendas de imóveis novos registraram queda de 
9,5% este trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Os 
lançamentos, contudo, subiram 13,6%. Os números fazem parte do estudo 
Indicadores Imobiliários Nacionais do 3º trimestre de 2021, realizado pela Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) e pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai Nacional), em parceria com a Brain Inteligência 
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Estratégica. Em comparação com o trimestre anterior, as vendas caíram 11,2% e os 
lançamentos cresceram 7,0%. Já no acumulado de janeiro a setembro deste ano, 
as vendas aumentaram 22,5%, em relação a 2020. (CBIC, 22/11/2021). 
 

 Ainda com relação aos indicadores imobiliários, no Nordeste, os lançamentos de 
imóveis registraram aumento de 9,5% no terceiro trimestre, em comparação com 
o mesmo período de 2020. Por sua vez, as vendas de imóveis novos recuaram 0,6% 
no mesmo período. No acumulado do ano, as unidades lançadas e vendidas de 
imóveis avançaram, respectivamente, 43,8% e 30,8%. (CBIC, 22/11/2021). 
 

 No setor de energia, o Grupo Electra e a Vinci Partners fecharam parceria para 
implantação de um complexo solar de quase 500 megawatt-pico (MWp) na Bahia. 
O aporte é estimado em R$ 1,7 bilhão. O início da construção do empreendimento 
solar deverá ocorrer na primeira metade de 2022 e entrada em operação 
comercial na segunda metade de 2023. O projeto vem sendo desenvolvido pela 
Gradiente Energias Renováveis, empresa do Grupo Electra, focada em 
empreendimentos para o mercado livre. (Canal de Energia, 18/11/2021). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) registrou redução mensal de 1,3% 
em novembro. A queda se repetiu pelo terceiro mês consecutivo, embora o 
resultado apresentado no mês não anule o desempenho da confiança empresarial 
até o momento, que subiu cerca de 9,7% em 2021. (CNC, 18/11/2021). 

 
 O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da CNC registrou retração em 

novembro, após quatro meses consecutivos de alta e estabilidade em outubro. A 
queda mensal de 0,9% resultou na taxa de 73,4 pontos, permanecendo abaixo do 
nível de satisfação, de 100 pontos. Na comparação anual, o indicador apresentou 
elevação de 5,1%, mantendo a tendência positiva dos meses anteriores. (CNC, 
22/11/2021). 
 

 Problemas de logística e a falta de microchips para fabricação de eletrônicos se 
juntam a inflação e a alta do dólar para encolher ainda mais o poder de compra 
dos brasileiros. Assim, a sugestão para garantir as compras de Natal é que os 
consumidores se antecipem. Com a recuperação das atividades econômicas, o 
setor logístico enfrenta o desafio de caminhar no mesmo ritmo. Um levantamento 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou que o valor do frete, em 
dólar, de um contêiner que venha da Ásia aumentou 446% entre janeiro de 2020 e 
setembro de 2021. A alta chega a passar de 500% quando se refere à exportação. 
No Brasil, além do aumento do frete, outro reflexo é a demora ou o cancelamento 
das entregas. De forma que o varejo brasileiro deverá ser impactado com a falta de 
produtos no mercado e/ou encarecimento em relação ao ano passado. (Ibevar, 
22/11/2021). 
 

 O levantamento do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de 
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Consumo (Ibevar) para a Black Friday em 2021 apontou que apenas cinco grupos 
de produtos estão presentes na intenção de compra dos consumidores neste ano, 
em comparação ao ano passado. O estudo acompanhou a intenção de compra em 
28 grupos de produtos, entre 2017 e 2021. Entre as categorias observadas, apenas 
jogos eletrônicos – Nintendo Switch (25,7%), bicicletas (18,1%), fones de ouvidos 
(20,0%), consoles de vídeo game (0,8%) e calçados (0,5%) estão com crescimento 
previsto para o período. (Ibevar, 23/11/2021). 

 
 O novo comportamento do consumidor tem sido pautado pela tomada de decisões 

na hora da compra. Mapear esse cenário se tornou extremamente relevante para 
que as empresas alinhem suas estratégias aos fatores de relevância para os 
consumidores, tais como a boa reputação, canais de compras seguros, fáceis de 
serem utilizados e integrados, tendo o fator de omnicanalidade como diferencial, 
assim como a agilidade na entrega. As pesquisas de mercado impulsionadas pela 
retomada da economia e pela expectativa da Black Friday de 2021 buscam avaliar 
as mudanças de hábitos de compras dos brasileiros. Essas pesquisas revelam em 
sua maioria que grande parte dos consumidores aprendeu como fazer compras na 
internet, principalmente durante o período de isolamento social, passou a 
pesquisar e comparar preços e serviços nos vários canais de venda antes de 
realizar a compra. (Ibevar, 23/11/2021). 

 
 Em novembro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do Ibre caiu 1,4 ponto, 

passando para 74,9 pontos, menor valor desde abril (72,5). Em médias móveis 
trimestrais, o índice se manteve em queda ao cair 2,3 pontos para 75,5 pontos, 
sendo o terceiro mês consecutivo de queda. (FGV/Ibre, 24/11/2021). 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 O consumidor voltou a sair de casa para consumir e está gastando mais. Com a 
vacinação contra a covid-19 avançada e os números de mortes pela doença em 
queda, os hábitos considerados indulgências voltam a tomar espaço no dia a dia. 
Mas o verão 2022 será de cerveja mais cara. No fim de setembro, a Ambev, maior 
cervejaria do país, dona de marcas como Skol, Brahma e Antarctica, anunciou 
aumento entre 5% e 6% no preço das cervejas, incluindo embalagens descartáveis. 
A aposta dos bares e restaurantes deve continuar sendo as cervejas em garrafas de 
600 ml, formato tradicional nesse tipo de estabelecimento. Outros formatos de 
garrafas e bebidas premium em lata também ganham espaço, mas devem 
aparecer apenas de maneira complementar. (Valor Econômico).  
 

 O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) retraiu 1,9%, em 
setembro de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com 
ajuste sazonal), após cair em julho (-0,1%) e agosto (-2,2%) de 2021. Essa taxa 
negativa contribuiu para o índice acumular perda de 4,2%. Três das seis variáveis 
que compõem o indicador puxaram o índice para baixo, com destaque para 
Passageiros de ônibus intermunicipais (-9,6%), que apontou a variação negativa 
mais expressiva, seguida por Carga portuária (-7,4%) e Passageiros de ônibus 
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urbanos (-0,7%). O Consumo de energia elétrica (0,0%) contabilizou estabilidade 
relativa. Em contrapartida, avançaram Consumo de combustível (8,5%) e 
Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (1,3%). É importante destacar 
que o mês de setembro também foi marcado pela prorrogação de algumas 
medidas de combate à pandemia, como a suspensão da realização de shows, 
festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de 
participantes, até o dia 10 de setembro, refletindo no índice. Seguindo a mesma 
trajetória, o indicador avançou 19,3% quando comparado com o mês de setembro 
de 2020. Em nove meses, acumula alta de 12,7%, e nos últimos 12 meses acumula 
expansão de 2,2%. (SEI). 
 

 O setor aéreo vem registrando alta consecutiva da demanda por passageiros nos 
últimos meses e, em outubro, não foi diferente. Dados divulgados pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) na última segunda-feira (22/11) mostram que, não 
apenas a demanda continua crescendo, como também a procura pelos destinos 
nacionais. Segundo a Anac, 6,3 milhões de pessoas viajaram pelo país no último 
mês, um aumento de 7% em relação a setembro. Já a taxa de ocupação dos aviões 
foi de 84,3%, o que representa um avanço de 3,2%. No aeroporto de Guarulhos, 
em São Paulo, dos 2,48 milhões de pessoas que passaram pelo terminal em 
outubro, 2,07 milhões tiveram cidades brasileiras como origem ou destino, ou seja, 
83% da movimentação total. Isso representa um crescimento de 37,1% quando 
comparado com o mesmo mês de 2020. (MTur). 
 

 Os ministérios do Turismo e da Economia lançaram, em 23/11, o Guia de 
Retomada Econômica do Turismo no Brasil. O documento reúne um breve 
diagnóstico do setor no país e apresenta um levantamento das tendências, 
oportunidades e desafios para o turismo, além de um mapeamento das boas 
práticas adotadas em outros países ao redor do mundo. O documento, elaborado 
pela consultoria internacional KPMG, é fruto de uma cooperação técnica entre a 
Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. 
Voltado para os setores público e privado, o Guia propõe projetos para a 
sustentação, retomada econômica e crescimento do setor diante da pandemia de 
covid-19. A elaboração do guia contou com o apoio do Ministério do Turismo, do 
Conselho Nacional do Turismo e do grupo G20+. (MTur). 
 

 O Nordeste é a região do Brasil em que a recuperação do turismo está mais 
avançada após a fase mais aguda da pandemia, de acordo com box do Boletim 
Regional divulgado na terça-feira pelo Banco Central (BC). O Boletim Regional 
completo será divulgado dia 24. “Dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do 
IBGE para o Brasil mostram que, diferentemente do índice geral, o setor ainda não 
voltou ao patamar pré-pandemia, embora apresente recuperação nos últimos 
meses.” Segundo o BC, a análise regional “evidencia ritmos de recuperação 
distintos, sobressaindo o crescimento superior do Nordeste, em comparação, 
sobretudo, com o do Sudeste”. O BC também destacou “que em ambiente de 
restrições de voos internacionais e de turismo de negócios ainda retraído, a 
recuperação do setor decorre, em grande medida, do turismo de lazer interno”. 
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“Em linha com os dados da PMS, informações sobre voos comerciais oriundas da 
Anac mostram melhora mais acentuada no Nordeste, destacando-se os voos para 
aeroportos fora das capitais e mais próximos a importantes destinos turísticos” 
disse, citando Porto Seguro (BA), Ilhéus (BA) e Fernando de Noronha (PE). (Valor 
Econômico). 
 
Comércio Exterior 

 

 Os preços em dólar das importações subiram com força nos últimos meses, um 
reflexo de gargalos logísticos e de produção que persistem no cenário global. Fonte 
importante de pressão inflacionária, esse movimento já levou as cotações das 
compras externas a superarem o nível anterior ao da pandemia. De agosto a 
outubro, os valores médios dos desembarques subiram 23,2% em relação a igual 
período do ano passado e 14,8% quando comparados aos mesmos meses de 2019. 
Em outubro, o índice de preços do total importado pelo país foi o maior desde 
2013. Os dados são do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) e fazem parte de 
boletim que deve ser divulgado dia 24 pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas. O crescimento dos valores importados combinado com o 
câmbio desvalorizado aumenta a preocupação com a inflação. Para a economista 
Lia Valls, esses dois fatores podem manter a pressão de custos, embora os efeitos 
dependam de como isso será absorvido e se será repassado aos preços. (Valor 
Econômico, 18/11/2021). 
 

 Em um sinal positivo nas negociações entre Brasil e China para a reabertura do 
mercado do país asiático à carne bovina brasileira, aguardado há mais de dois 
meses, a Administração Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês) 
autorizou em 23/11 o desembarque das cargas que foram certificadas antes de 4 
de setembro – quando passou a valer a suspensão provocada pela confirmação de 
dois casos atípicos do mal da “vaca louca” no Brasil, em Minas Gerais e Mato 
Grosso. Desde que o Ministério da Agricultura do Brasil suspendeu 
voluntariamente os embarques à China, seguindo o que manda o protocolo 
bilateral para a ocorrência de casos da doença, os frigoríficos brasileiros temiam 
pelas cargas de carne bovina que estavam certificadas antes do embargo. Ao 
autorizar o desembaraço dessas cargas, a China emitiu um “sinal de boa vontade”. 
Ainda não se sabe quando Pequim encerrará definitivamente o embargo, mas a 
liberação dos produtos já certificados é um grande alívio. Pelos cálculos de uma 
fonte da indústria, o volume de carne bovina certificada - boa parte dele a caminho 
da China ou já parado nos portos – é significativo. Estima-se que cerca de 140 mil 
toneladas de carne bovina estejam nessa condição. (Valor Econômico, 
24/11/2021).  
 

 Após os chineses, agora são os norte-americanos que querem impedir a entrada de 
carne bovina brasileira em seu território. Motivos para barrar a carne do Brasil eles 
têm, e fortes. Em setembro, os Estados Unidos importaram 49% a mais carne 
bovina do Brasil do que em igual período do ano passado. A participação 
da proteína brasileira nas importações totais norte-americanas subiu para 9,7% até 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/2021/11/china-jogou-pesado-ao-tratar-do-embargo-as-importacoes-de-carne-bovina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/06/brasil-tem-exportacao-recorde-de-carne-bovina-para-eua.shtml
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setembro, bem acima dos 5,6% de igual período do ano passado. 
Enquanto Argentina, Uruguai, Austrália e México diminuíram a participação nas 
importações norte-americanas, o Brasil aumentou. O motivo alegado pela NCBA, a 
poderosa federação dos produtores norte-americanos, para impedir a entrada de 
carne brasileira, no entanto, é a falta de compromisso do Brasil em comunicar 
rapidamente problemas sanitários à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).  
(Folha de S. Paulo, 18/11/2021). 
 

 Uma das maiores exportadoras de suco de laranja do mundo, a Cutrale, com sede 
em Araraquara (SP), decidiu suspender os embarques do produto concentrado e 
congelado (FCOJ) do Brasil aos EUA, onde está presente há décadas e mantém uma 
importante parceria de fornecimento com a americana Coca-Cola. Com a cobrança 
de 34% de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre o imposto de 
importação cobrado pelo governo americano para permitir a entrada do FCOJ 
brasileiro (US$ 415,86 a tonelada), a Cutrale viu a margem do negócio minguar e 
decidiu buscar suco no México para abastecer as marcas Minute Maid e Simply 
Orange, da Coca-Cola. Procurada, a companhia preferiu não se pronunciar sobre a 
mudança. Fontes do segmento lembram que a Cutrale, que é a segunda maior 
exportadora de suco de laranja brasileiro, atrás da Citrosuco, lidera as vendas para 
os EUA, com embarques tanto de FCOJ e quanto da bebida pronta para beber 
(NFC) – que não é onerada pelas mesmas tarifas, graças ao Acordo Estados Unidos, 
México e Canadá (USMCA, na sigla em inglês), que substituiu o Nafta. (Valor 
Econômico, 23/11/2021). 
 

 A crise hídrica fez as importações de energia elétrica dispararem. A falta de chuvas 
levou o Brasil a comprar mais energia de vizinhos como Argentina e Uruguai, em 
contraste com menos importações do Paraguai, cuja usina binacional de Itaipu 
também sofre com a escassez hidrológica. Especialistas creem, contudo, que esse 
ritmo tende a diminuir com a perspectiva de mais chuvas, aumento do nível dos 
reservatórios, e maior geração de usinas hidrelétricas. Dados do Ministério da 
Economia mostram que de janeiro a outubro de 2021 as compras de energia 
elétrica cresceram 63,8%, na comparação com o mesmo período do ano passado. 
(Valor Econômico, 23/11/2021). 
 

 A proposta de novas regras da União Europeia (UE) que proibirão a importação de 
várias commodities provenientes de terras desmatadas, anunciada ontem, colocou 
pressão adicional sobre exportações agrícolas brasileiras nesse que é um de seus 
principais clientes. Os produtos que serão submetidos a “desmatamento zero” 
para entrar na Europa inclui três em que o Brasil é o maior fornecedor para a UE 
(soja, carne bovina, café), além de cacau, madeira e óleo de palma e alguns 
produtos derivados como couro, chocolate e móveis. “A proposta visa não apenas 
o desmatamento ilegal, mas todo o desmatamento impulsionado pela expansão 
agrícola’’, alertou o Comissário europeu de Meio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. 
Para Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, a regulamentação 
antidesmatamento “responde ao chamado dos cidadãos para minimizar a 
contribuição europeia ao desmatamento e promover o consumo sustentável”. Os 
seis produtos representam 19% das commodities importadas pela EU. (Valor 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/argentina/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/uruguai/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/australia/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mexico/
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Econômico, 18/11/2021). 
 

 O Brasil desembarcou em solo chinês no início deste mês para participar, pelo 
quarto ano seguido, da principal feira de importação da China. Mel, chá, café e açaí 
estiveram entre os produtos brasileiros em destaque na Exposição Internacional de 
Importação da China (CIIE, na sigla em inglês), realçando o potencial do 
agronegócio na oferta de alimentos e bebidas ao consumidor chinês, cada vez mais 
atento ao “selo verde”. Mas também ficaram evidentes os sinais da 
desindustrialização nacional, expondo as dificuldades em fomentar parcerias 
estratégicas com o país asiático e exportar produtos de alto valor agregado. “A 
diversificação da nossa pauta de exportações continua sendo o maior desafio no 
comércio bilateral”, reconhece o cônsul-geral do Brasil em Xangai, Gilberto de 
Moura. Para ele, não há dúvidas de que a imagem comercial do país está associada 
ao fornecimento de commodities. Ele ressalta, porém, que há uma demanda firme 
na China por certos produtos primários cujos principais exportadores ainda não 
incluem o Brasil.  
 
 
 
Finanças Públicas 

 Segundo relatório da Instituição Fiscal Independente – IFI para o mês de 
novembro, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios- 23/2021, já 
aprovada na Câmara dos Deputados e tramitando no Senado, deve ampliar espaço 
no teto de gastos em 2022, na ordem de R$ 93,0 bilhões. 
 

 O espaço fiscal advém de dois fatores. O primeiro diz respeito à mudança na 
correção do teto de gastos que atualmente é feita pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de doze meses, até junho, do ano 
anterior. 
 
 

  Na nova proposta, os limites teriam reajustes pelo IPCA acumulado até dezembro 
do ano anterior. Com a nova fórmula, retrocedendo até o ano de 2018, haveria um 
maior limite, o que dependerá da inflação de dezembro de 2021. Vale dizer que 
até outubro o IPCA registrou alta de 10,7% em doze meses. Na revisão de cenário 
publicada pela IFI no mês passado, a estimativa no cenário base é que o IPCA de 
dezembro chegue a 8,7%, ampliando o espaço para R$ 47,6 bilhões no teto de 
gastos. 
 

 A segunda alteração é a definição de um limite de gastos para sentenças judiciais e 
precatórios tendo como referência a despesa paga em 2016, e corrigida pela regra 
geral do teto de gastos. O que segundo a IFI, pode gerar R$ 45,4 bilhões de espaço 
no teto para 2022. 
 
 

 No ano de 2022 foram expedidos R$ 89,1 bilhões para precatórios, dos quais R$ 
43,7 bilhões deverão ser pagos. A maior parte desses R$ 89,1 bilhões já expedidos, 
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deverá ser postergada para os próximos anos, o que tenderá a aumentar para a 
União esse passivo no decorrer do tempo. 
   

 É importante lembrar que o a maior parte do espaço em gastos gerados a partir da 
aprovação da PEC dos Precatórios, já anunciada pelo governo, irá para o Auxílio 
Brasil.    

 O programa Auxílio Brasil será implementado em duas vertentes: a primeira de 
forma permanente terá incremento de 17,8% no valor do benefício médio em 
relação ao anterior. A segunda (em caráter temporário) terá benefício mínimo de 
R$ 400,00 ao mês. O programa foi criado pela Medida Provisória (MP 1.061/2021) 
e substitui o Bolsa Família.   
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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