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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Banco Central Europeu (BCE) manteve suas taxas de juros como esperado nesta quinta-
feira (22), prosseguindo com o forte estímulo mesmo enfrentando questões sobre como 
reduzir o apoio quando a economia da zona do euro reabrir após a pandemia. 
 
O BCE tem mantido os custos de empréstimos perto de mínimas recordes através de 
compras de títulos para fazer o bloco de 19 países superar a recessão, quando escolas, 
lojas, restaurantes e hotéis ficaram fechados durante a maior parte do ano passado. 
 
Mas a expectativa é de que o crescimento retome a partir de meados do ano conforme as 
infecções por covid-19 sejam controladas, o ritmo de vacinação acelere e as restrições 
sejam removidas, levantando questões sobre quanto de ajuda do BCE ainda é necessário. 
 
A decisão do dia 22 abre espaço para uma batalha no encontro de 10 de junho, quando as 
autoridades terão que decidir se reduzem as compras de títulos, mesmo que isso 
signifique permitir que os custos de empréstimos aumentem. 
 
"O Conselho espera que as compras sob o Programa de Compras Emergenciais da 
Pandemia (PEPP) no trimestre atual continuem a ser conduzidas a um ritmo 
significativamente mais alto do que durante os primeiros meses do ano", disse o BCE, 
repetindo sua orientação de março. 
 
No ritmo atual, o BCE deve exaurir sua cota de compras antes do fim previsto em seu 
PEPP, em março de 2021. A decisão de junho portanto dará um sinal crucial sobre se o 
PEPP de 1,85 trilhão de euros pode ser reduzido no início do próximo ano. 
 
Dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do 
euro mostram que a atividade econômica melhorou em abril. Segundo a IHS Markit, 
responsável pela pesquisa, o PMI industrial da zona do euro subiu para 63,3 em abril, ante 
62,5 em março. 
 
O PMI de serviços de abril, de acordo com os dados preliminares, avançou de 49,6 em 
março para 50,3 em abril, surpreendendo os economistas ouvidos pelo Wall Street 
Journal, que esperavam queda para 49,0 pontos. Leituras acima de 50 indicam expansão, 
enquanto abaixo de 50 sugerem contração. 
 
Diante dos resultados, o PMI composto da zona do euro, que inclui indústria e serviços, 
subiu para 53,7 pontos em abril, ante 53,2 em março, superando a expectativa de 52,9 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/bc-europeu/
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pontos. 
 
"Embora o setor de serviços continue duramente atingido por medidas de confinamento, 
voltou a crescer conforme as empresas se adaptam à vida com o vírus e se preparam para 
tempos melhores à frente”, comentou Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit. 
 
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) afirmou que a América 
Latina e o Caribe deveriam manter políticas fiscais e monetárias expansionistas para fazer 
frente ao impacto causado pela covid-19 em meio à fragilidade mostrada pela 
recuperação econômica. No relatório divulgado, a Cepal, uma agência da Organização das 
Nações Unidas (ONU), destacou que os esforços fiscais anunciados em 2020 
representaram em média 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da região. Os 
esforços foram direcionados ao fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, apoio às 
famílias e proteção da estrutura produtiva. 
 
A agência estimou que a recuperação do PIB para níveis anteriores ao início da pandemia 
não será alcançada antes de 2023 na maioria dos países da região. Também considerou 
que os gastos fiscais devem servir não apenas para apoiar a demanda interna, mas 
também para promover o investimento intensivo em empregos, a transformação 
produtiva, bem como fortalecer e universalizar os sistemas de proteção social. 
 
A expansão dos gastos públicos e a queda na arrecadação de impostos produziram 
aumentos significativos nos déficits fiscais e nos níveis de dívida na região, disse o 
relatório. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo números divulgados pelo Banco Central, a economia brasileira 
registrou crescimento pelo décimo mês seguido em fevereiro. O Índice de Atividade 
Econômica (IBC-Br) da instituição, considerado uma "prévia" do PIB, teve alta de 1,7% em 
fevereiro, na comparação com o mês anterior. O número foi calculado após ajuste 
sazonal, uma espécie de "compensação" para comparar períodos diferentes. 
 
Na comparação com fevereiro de 2020, o indicador registrou uma expansão de 0,98%, 
informou o Banco Central. No acumulado dos 12 meses até fevereiro de 2021, porém, 
houve queda de 4,02%. 
 
Com o crescimento registrado em fevereiro, o IBC-Br atingiu 143,24 pontos, o maior nível 
desde março de 2015 (143,89 pontos). O patamar registrado antes da pandemia (139,98 
pontos em fevereiro de 2020) já havia sido superado em janeiro deste ano. 
 
A Secretaria da Receita Federal informou no dia 20 que a arrecadação de impostos, 
contribuições e demais receitas federais acelerou em março e atingiu R$ 137,9 bilhões, 
valor recorde para o mês. Na comparação com março do ano passado, quando a 
arrecadação foi de R$ 116,410 bilhões, houve aumento real (descontada a inflação) de 
18,49%., corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/15/atividade-cresce-de-104percent-em-janeiro-e-retorna-ao-patamar-pre-pandemia-indica-previa-do-pib-do-bc.ghtml
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A arrecadação federal ainda não sentiu os efeitos da segunda onda da covid-19 no Brasil, 
pois ela é resultado de fatos geradores em fevereiro. A pandemia começou a ser sentida 
novamente, com mais intensidade, em março deste ano, com possíveis reflexos na 
arrecadação de abril. 
 
Além disso, de acordo com a Receita Federal, a arrecadação do mês passado foi 
influenciada por "recolhimentos atípicos" de, aproximadamente, R$ 4 bilhões, por 
algumas empresas de diversos setores econômicos no Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e na Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL). As compras do exterior, de 
acordo com o órgão, também ajudaram na arrecadação. Em março, informou a Receita 
Federal, houve um aumento real de 50,92% no recolhimento do Imposto de Importação, 
para R$ 9,099 bilhões. 
 
Nos três primeiros meses deste ano, ainda segundo dados oficiais, a arrecadação federal 
somou R$ 445,900 bilhões. O valor representa uma alta real (descontada a inflação) de 
5,64% na comparação com o mesmo período do ano passado (R$ 426,287 bilhões) e novo 
recorde para o período. 
 
Com o valor menor do auxílio emergencial este ano, o Brasil deve somar 61,1 milhões de 
pessoas vivendo na pobreza e 19,3 milhões na extrema pobreza, segundo estudo 
publicado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da 
Universidade de São Paulo (Made-USP). 
 
Em 2021, são consideradas pobres as pessoas que vivem com uma renda mensal per 
capita (por pessoa) inferior a R$ 469 por mês, ou US$ 1,90 por dia, conforme critério 
adotado pelo Banco Mundial. Já os extremamente pobres são aqueles que vivem com 
menos de R$ 162 mensais. 
 
Em 2019, os brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza somavam 51,9 milhões. Isto 
significa que, em 2021, o Brasil terá 9,1 milhões de pobres a mais do que antes da chegada 
do coronavírus ao país. No ano anterior à pandemia, os extremamente pobres eram 13,9 
milhões. Assim, em apenas dois anos, 5,4 milhões de brasileiros se somarão a esse grupo 
que convive com a carência extrema. 
 
Para as pesquisadoras Luiza Nassif-Pires, Luísa Cardoso e Ana Luíza Matos de Oliveira, 
autoras do estudo, o aumento da miséria esperado para este ano revela que o auxílio 
emergencial com valor médio de R$ 250 é insuficiente para recompor a perda de renda da 
população mais pobre em meio à pior fase da crise de saúde pública provocada pela covid-
19. 
 
Até 2014, a pobreza diminuiu durante anos no Brasil, graças ao avanço de políticas sociais 
como o Bolsa Família, os ganhos reais do salário mínimo e a ampliação do acesso à 
educação. Em 2015, sob efeito da crise econômica, a tendência se inverteu e a miséria 
voltou a crescer ano após ano. A trajetória de alta, no entanto, foi interrompida em 2020, 
graças ao efeito do auxílio emergencial. 

https://g1.globo.com/economia/auxilio-emergencial/
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O benefício foi criado em abril do ano passado, com valor de R$ 600, que podia chegar a 
R$ 1.200 para mães solteiras chefes de família. Foram pagas cinco parcelas nesses valores 
cheios e outras quatro com os valores reduzidos à metade, num total de R$ 295 bilhões.  
 
Em julho de 2020, mês em que o efeito do benefício atingiu o seu auge, a taxa de extrema 
pobreza do país foi reduzida a 2,4% e a de pobreza a 20,3%, estimam as pesquisadoras, 
com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua) e da PNAD Covid-19 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
título de comparação, essas mesmas taxas eram de 6,6% e 24,8% em 2019, antes da 
pandemia. Agora em 2021, a expectativa é de que a extrema pobreza atinja 9,1% da 
população e a pobreza chegue a 28,9%. 
 
1.3 Cenário Baiano 

O Governo do Estado assinou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE), no primeiro trimestre, 37 protocolos de intenções, com previsão de investimentos 
de R$ 5,2 bilhões e a geração de 2,2 mil empregos diretos e 3 mil indiretos. 86% deles tem 
previsão de se instalar no interior do Estado, onde a grande parte do investimento será 
aplicado, mais de R$ 4,8 bilhões, criando 1,8 mil empregos diretos. 
 
O segmento de Eletricidade e Gás (Energias Renováveis) é o que mais contribuirá para a 
interiorização do desenvolvimento, que beneficia 42 municípios baianos, principalmente 
na região semiárida do estado.  
 
Dos R$ 5,2 bilhões de protocolos assinados este ano, R$ 4,5 bi são de energias renováveis. 
São 14 projetos de energia eólica, que preveem se instalar em Xique-Xique e Itaguaçu da 
Bahia. E seis de energia solar em Juazeiro. Juntos, os parques vão gerar 2,5 mil empregos 
indiretos durante a construção das usinas. 
 
O estado tem um total de 438 empreendimentos incentivados que estão sendo 
acompanhados, com previsão de investir R$ 71,2 bilhões e gerar 54,3 mil vagas de 
empregos diretos. 90 projetos são de Renováveis e eles serão responsáveis por 75% (R$ 
40,6 bi) do investimento. A previsão é que até 2022, 260 empreendimentos estejam 
implantados ou ampliados e injetem no estado R$ 21,9 bilhões, gerando 19,6 mil 
empregos diretos. 
 
O fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala, está decidido a se tornar um 
player na economia baiana. Segundo informa o site Bahia Econômica, após comprar a 
RLAM – Refinaria Landulpho Alves por com uma oferta de 1,65 bilhão de dólares, o 
Mubadala está em negociações para a compra Braskem, colocada à venda pela Novonor, 
antiga Odebrecht. Estima-se que o fundo árabe esteja disposto a pagar cerca  R$ 7 bilhões 
por 50.1 do capital votante da empresa. 
 
Além do Mubadala, três fundos  private equity estariam interessados na empresa. Os 
fundo são: o Blackstone, o  Apollo e o Advent, todos especializados em comprar empresas 
reorganizá-las financeiramente e vende-las por um preço maior.  
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A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 

 O programa Garantia-Safra garante a segurança alimentar para agricultores 
familiares de municípios que sofrem por estiagem ou enchente. Podem receber o 
benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, 
quando tiverem perdas de produção, nas culturas do milho, feijão, arroz, algodão e 
mandioca, em seus municípios, igual ou superior a 50%.  
 

 O Garantia-Safra prevê o repasse de R$ 850, divididos em cinco parcelas de R$ 
170,00. A Bahia assumiu o pagamento de 50% do valor devido aos agricultores e às 
prefeituras municipais. O programa é uma ação do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), coordenado nacionalmente pelo 
Comitê Gestor do Garantia-Safra, do Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). (SDR, 20/04/2021). 
 

 Mais 2.208 famílias, dos municípios baianos de Ibiassucê e Pindaí, que aderiram ao 
benefício na safra 2019/2020, tiveram o pagamento do benefício do Programa 
Garantia-Safra autorizado. O montante de recursos autorizados para o pagamento 
desses agricultores e agricultoras é de R$1,8 milhão, que passa a circular na 
economia desses municípios e garante insumos para um novo plantio. A ação é 
resultado da reanálise dos laudos que foram encaminhados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Rural (SDR), por meio de uma ação conjunta das 
Superintendências de Agricultura Familiar (Suaf) e de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Bahiater) e prefeituras municipais. (SDR, 20/04/2021). 
 
 

 Com a decisão da Portaria nº 18, de 13 de abril de 2021, do Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o pagamento integral do benefício 
Garantia-Safra começou a ser realizado, neste mês de abril de 2021, em parcela 
única, em decorrência das medidas de enfrentamento da propagação da pandemia 
do coronavírus. As datas de pagamento são definidas pelo calendário de 
pagamento de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. (SDR, 20/04/2021). 
 

 O Garantia-Safra vem proporcionando as condições mínimas de sobrevivência às 
famílias agricultoras de municípios sujeitos à perda de safra por razão do 
fenômeno da estiagem ou excesso hídrico. Os benefícios da safra 2019/2020, na 
Bahia, somam, até este mês de abril, R$135,9 milhões, que circulam nas economias 
municipais, em 150 municípios da Região 1, Safra Verão, beneficiando mais de 159 
mil famílias. (SDR, 20/04/2021). 
 

 Na Bahia, o Garantia-Safra é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural 
(SDR), por meio da Superintendência da Agricultura Familiar (Suaf), com o apoio 
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operacional da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Bahiater). O benefício é composto por contribuições dos agricultores familiares, 
Estados, Municípios e União. O Estado da Bahia assumiu o pagamento de 50% do 
valor devido aos agricultores familiares e às prefeituras municipais. (SDR, 
20/04/2021). 
 
 

 As indenizações dessa safra poderão seguir beneficiando os municípios de 
Baianópolis, Boa Nova, Caculé, Cocos, Correntina e São Desidério, podendo entrar 
em folha, a depender dos resultados do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET). (SDR, 20/04/2021).  
 

3. Indústria 
 

 A prévia da Sondagem da Indústria de abril, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
sinaliza queda de 1,1 ponto do Índice de Confiança da Indústria (ICI) em relação ao 
número final de março, para 103,1 pontos. Se o resultado se confirmar, essa será a 
quarta queda consecutiva, retornando ao menor patamar desde agosto de 2020 
(98,7 pontos). A queda no resultado prévio da confiança industrial ocorre 
influenciado pela piora da situação corrente, com as expectativas se mantendo 
constante para os próximos meses. O Índice de Situação Atual caiu 2,3 pontos, 
para 109,1 pontos, o menor nível desde setembro de 2020. O Índice de 
Expectativas, mantido em 97,1 pontos, permanece em seu menor nível desde julho 
de 2020 (FGV-Ibre, 22/04/2021). 
 

 No setor de minerais não metálicos, a LafargeHolcim, líder mundial na produção de 
cimento e outros materiais de construção, está iniciando processo de saída do 
Brasil com a venda de suas operações locais, que somam 10 unidades industriais, 
além de centros de distribuição, terminais de mistura e algumas atividades de 
mineração. Atualmente, com cinco fábricas integradas e cinco unidades de 
moagem de cimento, a LafargeHolcim tem capacidade de produzir em torno de 10 
milhões de toneladas por ano. A empresa detém a terceira posição no mercado 
brasileiro, atrás de Votorantim Cimentos e InterCement. Na Bahia, a indústria está 
localizada no município de Candeias. A empresa atua no mercado com as marcas 
Mauá e Montes Claros (varejo) e Holcim (grandes clientes) e atualmente emprega 
um total de 1,4 mil pessoas. (Valor Econômico, 21/04/2021). 
  

 No setor de calçados, a Vulcabras, dona das marcas Olympikus, Under Armour e 
Mizuno, decidiu adiantar as férias dos funcionários das fábricas localizadas no 
Ceará e Bahia, por um período de 14 dias. Inicialmente, o recesso estava planejado 
para o segundo semestre de 2021. A companhia informou que a decisão ocorre em 
razão do cenário atual relacionado à pandemia de covid-19 e em virtude do 
enrijecimento recente das restrições no funcionamento do comércio em geral no 
Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) informou 
que reviu para baixo as estimativas para produção do setor este ano. Antes a 
expectativa era de um crescimento de 14% no volume produzido. Agora a projeção 
é de 12%. As exportações, impulsionadas pelo câmbio, devem crescer 13%. O ano 
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passado foi bastante negativo para o setor calçadista. A produção caiu 18,4%, 
somando 764 milhões de pares, com o setor retornando a patamares de 15 anos 
atrás. A exportação, que responde por 14% das vendas, caiu 18,6%, para 93 
milhões de pares, pior número em quase quatro décadas. (Valor Econômico, 
19/04/2021). 
 

 No setor de energia, o consumo nacional de energia elétrica resistiu à piora da 
pandemia entre janeiro e março, ajudado pelas elevadas temperaturas no país, 
mas começou a desacelerar nos primeiros dias de abril, segundo dados da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Levantamento prévio da instituição 
mostra que, de 1º a 9 de abril, o consumo no Sistema Interligado Nacional (SIN) 
apresentou alta, de 6,8%, em relação a igual período do ano passado - abril foi um 
dos piores meses da pandemia para o setor elétrico -, mas ficou 4,4% inferior ao 
montante registrado em abril de 2019. O desempenho mais recente reflete uma 
conjunção de fatores. Além das restrições contra a covid-19, as temperaturas, que 
ajudaram a sustentar o consumo de energia nos primeiros meses do ano, se 
reduziram. Somou-se ainda o efeito dos feriados antecipados em algumas cidades. 
Nesse contexto, o consumo no mercado regulado de energia (ACR), nos primeiros 
dias de abril, caíram 0,6% na comparação com 2020 e 10% em relação a 2019. O 
principal obstáculo para a retomada do consumo no ACR é o impacto persistente 
da pandemia sobre pequenos comércios, que representam boa parte desse 
mercado. (Valor Econômico, 22/04/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) apresentou, em 
abril, queda mensal de 6,6%, voltando ao patamar de janeiro, 81,3 pontos. Essa 
retração é a primeira, após oito altas consecutivas. Na comparação com o mesmo 
período do ano passado, o recuo foi de 21,9%. (Fecomércio-BA, 20/04/2021). 
 

 O Indicador de Movimento do Comércio recuou 16,4% em março na comparação 
mensal dessazonalizada, segundo a empresa de informações para concessão de 
crédito Boa Vista. No acumulado em 12 meses, o indicador registrou retração de 
7,7%. Na comparação com março do ano passado, a queda foi de 22,9%. Para o 
primeiro trimestre, a queda apontada foi de 12,5%. (Valor Econômico, 
20/04/2021). 
 

 Os principais setores da atividade econômica nos meses de março e abril devem 
apresentar taxas positivas, na comparação interanual, frente a igual a mês de 
2020, devido a um efeito estatístico, segundo avaliação da LCA Consultores. No 
varejo ampliado, o crescimento deve atingir 5,6% em relação a março de 2020, 
mas cair 12,4% na comparação com fevereiro. A exceção será para o varejo 
restrito, em função do comportamento apresentado pelo segmento de hiper e 
super no início da pandemia. (Valor Econômico, 22/04/2021). 
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5. Serviços & Turismo 
 
 

 As atividades letivas, nas unidades de ensino públicas e particulares, poderão 
ocorrer de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela Secretaria 
da Educação, em que a taxa de ocupação de leitos de UTI se mantenha, por cinco 
dias consecutivos, igual ou inferior a 75%. A realização das atividades letivas 
semipresenciais fica condicionada à ocupação máxima de 50% da capacidade de 
cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos sanitários estabelecidos. No 
restante do estado, continuam suspensas, até 26 de abril, as aulas presenciais nas 
unidades de ensino, públicas e particulares. Permanecem proibidos até o dia 26 de 
abril os eventos e atividades, independentemente do número de participantes, 
ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, como 
eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos 
recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos científicos, 
solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias de 
dança e ginástica. Apenas eventos científicos, corporativos e reuniões continuam 
liberados, com público máximo de 50 pessoas. (Secom). 
 

 Na segunda-feira (19) o secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco, entregou 
o projeto de georreferenciamento do Rio Paraguaçu à prefeitura de Cachoeira. Na 
oportunidade, ele ouviu as reivindicações dos gestores municipais que visam a 
potencializar o turismo no município, além de visitar as obras de construção do 
Terminal Náutico, que fazem parte do Escopo das 13 intervenções que estão sendo 
realizadas através do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo 
(Prodetur Nacional Bahia). A navegação pelo Rio Paraguaçu até Cachoeira está 
prevista no projeto de roteirização náutica da Baía de Todos-os-Santos, por conta 
do Prodetur, desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), que 
contempla a construção do Terminal Náutico do município, cujas obras já 
iniciaram. O trecho é considerado de difícil navegabilidade, principalmente para 
barcos de calado mais profundo, por causa do assoreamento após a construção da 
Barragem de Pedra do Cavalo. “O nosso objetivo é a construção de uma rota 
navegável que permita chegar a Cachoeira com mais segurança, observando 
aspectos como condições de maré, profundidade e calados de embarcações”, 
afirma o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco. (Setur). 
 

 Planos para a expansão da atividade turística em Santa Cruz Cabrália foram 
apresentados à Secretaria de Turismo do Estado. A pauta incluiu a atração de 
investimentos públicos e privados para a realização de obras voltadas para a 
infraestrutura do turismo, a exemplo da construção de uma marina para 
viabilização de projetos que explorem o potencial náutico da região, e o 
crescimento da orla norte, dentre outros temas. (Setur). 
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 Pela primeira vez o Brasil terá uma política pública para promoção de Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI). Em videoconferência realizada dia 22/04, o Ministério 
do Turismo, convidou representantes das primeiras nove cidades – de um total de 
10 – a integrarem o projeto-piloto conduzido pela Pasta. Ao todo, duas capitais 
representando cada uma das cinco regiões do Brasil participarão do projeto-piloto: 
Rio Branco/AC e Palmas/TO (Norte); Recife/PE e Salvador/BA (Nordeste); Campo 
Grande/MS e Brasília/DF (Centro-Oeste); Florianópolis/SC e Curitiba/PR (Sul); e Rio 
de Janeiro/RJ (Sudeste). Um Destino Turístico Inteligente vai além da 
implementação de meios digitais; é um destino inovador. É caracterizado por 
ofertar a seus visitantes produtos e experiências inovadoras e de qualidade, tendo 
como base a estruturação e a convergência de cinco pilares: governança; inovação; 
tecnologia; sustentabilidade; e acessibilidade. (MTur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 A combinação de preços de commodities em alta, perspectiva de recuperação 
acelerada de mercados compradores, depreciação cambial e revisão da 
metodologia de contabilização de exportações e importações pelo Ministério da 
Economia, resultou em nova elevação da projeção de superávits comerciais deste 
ano em relação a março, quando as estimativas já indicavam saldos robustos. A 
mediana para as projeções de saldo comercial ao fim de 2021 passou de US$ 55,25 
bilhões em março para US$ 60 bilhões neste mês. Neste mês, nove dentre 19 
bancos e consultorias consultados indicam superávit de US$ 70 bilhões ou mais, 
nível que superaria o recorde de US$ 67 bilhões na balança comercial anual. A 
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) estima US$ 89,4 bilhões. (Valor 
Econômico, 21/04/2021). 
 

 O bom momento que a indústria mineral do país viveu no ano passado com a 
demanda chinesa crescente manteve-se no primeiro trimestre de 2021. A 
produção de bens minerais no país cresceu 15% de janeiro a março, chegando a 
227 milhões de toneladas. Com isso, as mineradoras instaladas no país faturaram 
R$ 70 bilhões no período, uma alta de 95% em relação ao primeiro trimestre de 
2020. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 
Segundo o presidente do conselho diretor do Ibram, Wilson Brumer, o que puxou 
esse crescimento tanto na produção quanto no faturamento do setor no Brasil foi 
a recuperação da demanda chinesa. No primeiro trimestre do ano passado, a China 
foi o país mais impactado com a crise sanitária. Entretanto, foi também aquele que 
conseguiu sair dessa situação mais rapidamente. “A China é o maior consumidor 
mineral do mundo e neste primeiro trimestre viu o seu PIB crescer 18%. Isso puxou 
a produção e os preços das principais commodities metálicas”, afirmou Brumer. 
(Valor Econômico, 23/04/2021). 
 

 O Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) 
decidiu zerar a Tarifa Externa Comum (TEC) para a importação de milho e soja e 
derivados de países de fora do Mercosul até o fim deste ano. O objetivo é garantir 
o abastecimento interno e a competitividade do segmento de carnes brasileiro, 
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que encara forte aumento de custos por causa dos elevados preços desses grãos, 
insumos básicos para a alimentação de aves e suínos. “O objetivo é contribuir para 
a competitividade do setor de carnes do Brasil em um cenário de pressão de 
preços, tanto para assegurar um bom desempenho da cadeia quanto o 
abastecimento doméstico a custos acessíveis”, afirmou o Ministério da Agricultura. 
(Valor Econômico, 21/04/2021). 
 

 A falta de agentes para fiscalizar o comércio externo de produtos agropecuários é 
uma queixa recorrente da categoria, mas o problema ganhou novos contornos na 
pandemia, que exigiu o afastamento de profissionais que integram os grupos de 
risco de contaminação pela covid-19. A escassez de pessoal afeta particularmente 
o desembaraço nos aeroportos das frutas, que, entre os itens vegetais, estão entre 
os mais dependentes do modal aéreo nas vendas ao exterior. A demora para o 
despacho deve-se principalmente ao baixo número de agentes agropecuários nos 
aeroportos. Em casos em que o embarque sequer pôde ser feito, as empresas têm 
que redirecionar as frutas ao mercado interno, bem menos rentável. (Valor 
Econômico, 20/04/2021). 
 

 A falta de fiscais agropecuários não se restringe aos aeroportos. O posto aduaneiro 
de Uruguaiana (RS), na fronteira com a Argentina, também enfrenta o problema, 
que tem atrasado a liberação de mercadorias. O baixo número de servidores vem 
sendo relatado há alguns anos, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
Federais Agropecuários (Anffa Sindical), que afirma que a situação agravou-se 
durante a pandemia. Ainda não há sinalização de Brasília sobre a perspectiva da 
nomeação de novos servidores para reforçar o efetivo na unidade. (Valor 
Econômico, 20/04/2021). 
 

 O ritmo lento de vacinação contra a covid-19 aliado ao quadro com mais de 370 
mil mortes e às notícias de circulação de variantes do vírus no Brasil resultaram em 
novas restrições às exportações brasileiras por países como Argentina e Chile. 
Esses países exigem que os motoristas de caminhões de carga apresentem testes 
negativos da doença na fronteira. A medida atinge principalmente a exportação 
brasileira de bens manufaturados, que usam principalmente as rodovias para 
chegar aos destinos sul-americanos. Nos embarques brasileiros aos argentinos, 
mais da metade é transportada por caminhões. Representantes do setor de 
transporte de cargas reconhecem a preocupação e importância das medidas 
sanitárias, mas pedem ao governo negociação para flexibilização das exigências. 
Além do desembolso com o teste de Covid, que deve ser incorporado na cadeia 
logística e impactar o preço do produto exportado, apontam, há também o 
desembolso pelo custo da espera do resultado do exame, o que tarda em um a 
quatro dias a liberação para entrada no país. (Valor Econômico, 20/04/2021). 

 

7. Finanças Públicas 
 

 Apesar do Orçamento Público de 2021 ainda não ter sido aprovado pelo governo 
federal, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/ PLN 3/2021) para 2022, 

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/04/22/falta-de-fiscais-se-acentua-na-pandemia-e-afeta-embarque-aereo-de-frutas.ghtml
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já traz uma série de projeções do governo. A exemplo, o crescimento do PIB em 
2,5%, inflação de 3,5%, salário mínimo de R$ 1.147 e um saldo negativo de mais de 
R$ 170 bilhões nas contas públicas.  
 

 Ressalta-se que se confirmada a projeção do déficit primário de até R$ 170 bilhões, 
ou 2% do PIB em 2022, o país atingirá, pela nona vez, déficits consecutivos nas 
contas públicas. Ratifica-se o déficit previsto para 2022 inferior à meta de R$ 247,1 
bilhões de 2021 atingindo o patamar recorde de R$ 743 bilhões com as ações de 
combate à pandemia. 
 
 

 Segundo informativo elaborado por consultores de Orçamento do Congresso 
Nacional, como a LDO de 2022 não abrange, separadamente, os riscos causados 
pelo efeito da pandemia sobre receitas, despesas e dívida pública, isso pode afetar 
as projeções de crescimento da economia.  
 

 No que tange aos parâmetros macroeconômicos, o informativo compara as 
projeções feitas pelo governo e pelo mercado. Enquanto o governo estima um 
crescimento do PIB de 3,2% em 2021, o mercado prevê 3,04%. Para 2022, o 
governo projeta um crescimento de 2,5% para o PIB e o mercado, um pouco 
menos, 2,34%. As expectativas se alinham somente nos anos de 2023 e 2024 em 
que o governo e o mercado estimam crescimento consecutivo do PIB, em 2,5%. 
Sobre a taxa básica de juros (Selic) o governo prevê 4,7% em 2022, enquanto que o 
mercado estima 6%. 
 
 

 Enquanto a LDO para 2022 estima uma desaceleração da inflação de 4,4% em 2021 
e 3,5% em 2022, o mercado estima que a mesma chegue a 4,92% em 2021 e 3,6% 
em 2022.  
 

  O informativo ressalta ainda que, apesar da projeção do PIB pelo governo ser de 
2,5% para 2022, o alastramento da pandemia no país, em 2021, gera maiores 
incertezas sobre o cenário das finanças públicas para o próximo ano. O que poderá 
ser compensado pelo avanço na vacinação e o pagamento do novo auxílio 
emergencial.  
 

 Segundo o informativo há divergências também em relação às projeções do  
salário mínimo que alcançará, segundo o governo, o valor de R$ 1.147 ou  R$ 47 a 
mais do valor atual de R$ 1.100. O que, a depender da inflação registrada, poderá 
ser maior. O informativo ressalta que cada real de aumento no salário mínimo gera 
um impacto anual de R$ 341,4 milhões nas contas do governo. Mantidos os atuais 
parâmetros, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.188 em 2023 e a R$ 1.229 em 
2024, segundo o governo.  
 
 

 O informativo aponta ainda que tanto a LDO de 2021 quanto a de 2022 podem 
comprometer a “regra de ouro”. Essa “regra” busca evitar o aumento do 
endividamento público (proíbe que o governo faça novas dívidas para pagamento 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/2020/12/17/analistas-explicam-mudancas-na-ldo-da-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/2020/12/17/analistas-explicam-mudancas-na-ldo-da-pandemia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/2020/12/17/analistas-explicam-mudancas-na-ldo-da-pandemia
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de despesas correntes como salários, aposentadorias e manutenção da máquina). 
Vale dizer que para o governo fazer operações de crédito (empréstimos) acima do 
limite constitucional, o mesmo precisa da autorização do Congresso Nacional. 
 

 Como o projeto da LDO de 2022 têm as definições do Orçamento Impositivo 
(obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares) o governo terá que 
liberar os recursos para as ações nelas determinadas.  
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)

( 1) 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Mar. Abr. Maio Jun. Tendência 

Indústria (fev.) -20,9 -18,0 -9,4  -12,3 -10,5 -9,2  
 

Comércio (fev.) 2,5 2,8 -1,6  -9,1 -6,7 -5,6  
 

Serviços (fev.) -14,0 -13,0 -16,2  -15,5 -8,6 -8,0  
 

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

 

Exportações (mar.) 0,7 -6,6 -6,7   15,2 20,3 12,0 
 

Importações (mar.) 31,7 22,4 -17,7   50,4 42,1 25,3 
 

ICMS (mar.)
3
 10,8 18,3 3,9   12,4 15,8 9,2 

 

FPE (mar.)
3
 24,0 16,2 -0,1   6,8 15,8 21,7 

 
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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