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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Banco Central Europeu (BCE) anunciou dia 22/07, que vai manter as taxas de juros em 
mínimas históricas por mais tempo para ajudar a inflação na zona do euro a subir para sua 
meta de 2%. O BCE disse que não vai aumentar os juros até que veja a inflação alcançar 
essa meta de 2% "bem antes do fim de seu horizonte de projeção e de forma durável". A 
inflação ficou abaixo desse nível pela maior parte da última década.  
 
A mensagem provavelmente tem o objetivo de fazer com que as expectativas para a 
primeira alta de juros do BCE desde 2011 sejam jogadas ainda mais para frente, já que a 
inflação na zona do euro não deve alcançar2% por pelo menos dois anos, segundo 
estimativas do próprio BCE. 
 
A orientação anterior do BCE dizia que o banco iria manter os juros onde estavam até que 
estivesse satisfeito com a convergência das expectativas de inflação para sua meta e que 
pararia de comprar títulos segundo seu programa de afrouxamento quantitativo pouco 
antes disso. A mudança na linguagem foi provocada pela nova estratégia apresentada 
neste mês, quando o BCE prometeu ser "especialmente enérgico ou persistente" e que 
deixaria a inflação ir acima de 2% porque os juros estão muito baixos. 
 
O Banco Mundial divulgou relatório dia 20 em que afirma que a crise econômica causada 
pela pandemia deve provocar efeito negativo sobre empregos e salários no Brasil por nove 
anos, conforme o relatório "Emprego em crise: Trajetórias para melhores empregos na 
América Latina pós-covid-19", os países da região costumam levar "muitos anos" para se 
recuperar quando há perda de emprego em crises econômicas.  
 
Além disso, ressalta o documento do Banco Mundial, que as "grandes sequelas" tendem a 
persistir na região por muitos anos, levando os países da América Latina à redução "longa 
e expressiva" dos índices de emprego formal. "No Brasil e no Equador, embora os 
trabalhadores com ensino superior não sofram os impactos de uma crise em termos 
salariais e sofram apenas impactos de curta duração em matéria de emprego, os efeitos 
sobre o emprego e os salários do trabalhador médio ainda perduram nove anos após o 
início da crise", diz o relatório. 
 
O Banco Mundial afirma que a crise causada pela pandemia deve provocar "cicatrizes" 
mais "intensas" nos trabalhadores menos qualificados, isto é, segundo o banco, aqueles 
sem ensino superior. Essas "cicatrizes", diz o relatório, são aumento do 
desemprego; aumento da informalidade; e redução dos salários. "Na região da ALC 
[América Latina e Caribe], as cicatrizes são mais intensas para os trabalhadores menos 
qualificados, sem ensino superior", diz o documento. 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/bc-europeu/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-mundial/


 

2 

Semanal (19-25/07/2021)  
0427/06/2021) 

 
 
1.2 Cenário Nacional 
 

Segundo a Receita Federal do Brasil, no primeiro semestre deste ano a arrecadação 
federal somou R$ 881,996 bilhões. Aumento real (descontada a inflação) de 24,49%, na 
comparação com o mesmo período de 2020. A alta é recorde da série histórica, iniciada 
em 1995. 
 
Em relação ao mês de junho, a arrecadação foi de R$ 137,169 bilhões. Na comparação 
com o mesmo mês do ano passado, houve aumento real de 46,77%. A arrecadação de 
junho deste ano é a segunda maior da série histórica para esse mês. Só perde para junho 
de 2011, quando as receitas federais somaram R$ 143,8 bilhões, em valor atualizado pela 
inflação. 
 
A Receita Federal atribui a alta da arrecadação nos últimos meses ao crescimento da 
economia brasileira, que tem sido pouca afetada pela segunda onda de covid-19. No ano 
passado, a primeira onda da pandemia foi marcada por medidas de restrição da atividade 
econômica para tentar conter a disseminação do vírus – o que levou à queda da 
arrecadação no primeiro semestre de 2020. 
 
Além disso, em 2020, o governo adiou o pagamento de tributos como o Programa de 
Integração Social (PIS), o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), o Formação do Patrimônio do Servidor Público (Cofins) e a arrecadação 
previdenciária, o que baixou a arrecadação. Neste ano, o pagamento dos impostos das 
empresas optantes do Simples Nacional foi novamente postergado, mas, segundo a 
Receita Federal, houve menor adesão das empresas em relação ao ano passado.  
 
Além dos “fatores não recorrentes”, como recolhimentos extraordinários de, 
aproximadamente, R$ 20 bilhões de Imposto de Renda das empresas (IRPJ) e Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido (CSLL) de janeiro a junho de 2021. 
 
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, todos os sinais que estão vindo da 
Receita Federal são "sintoma clássico de vigorosa retomada do crescimento econômico". 
Ele também disse que, dos 86 setores da economia, apenas seis estão abaixo do nível de 
arrecadação pré-pandemia. Eles seriam o setor de eventos, agências de viagem, bares e 
restaurantes, entre outros.  
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da 
inflação oficial do país, ficou em 0,72% em julho, pressionado pelas contas de energia 
elétrica, apontam os dados divulgados dia 25 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O indicador desacelerou em 0,11 ponto percentual (p.p.) na passagem 
de junho para julho, no mês anterior, a taxa ficou em 0,83%. Trata-se da taxa mais alta 
para um mês de julho desde 2004, quando ficou em 0,93%. 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/25/ipca-15-previa-da-inflacao-oficial-fica-em-083percent-em-junho.ghtml
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No ano, o índice acumula alta de 4,88% e, em 12 meses, de 8,59%, acima dos 8,13% 
observados nos 12 meses imediatamente anteriores e muito superior ao teto da meta 
estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%. 
 
De acordo com o IBGE, a energia elétrica, que teve alta de 4,79% no mês, foi o maior 
impacto individual, de 0,21 p.p., sobre o IPCA-15 de julho. Em junho, quando entrou em 
vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, no contexto da crise hídrica, a alta foi de 
3,85%.  A alta da energia elétrica ocorreu diante do reajuste de 52% na tarifa da bandeira 
tarifária em vigor, que passou de R$ 6,243 para R$ 9,492 a cada 100 kWh consumidos. 
Também houve impacto dos reajustes nas contas de luz aplicados em São Paulo e Curitiba. 
 
Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) 
mostra que o processo de desindustrialização da economia brasileira se acentuou com a 
pandemia do novo coronavírus. A participação do setor manufatureiro no Produto Interno 
Bruto (PIB) atingiu novas mínimas históricas e que a indústria continua perdendo 
protagonismo na economia brasileira. 
 
O peso da indústria de transformação (que reúne todo o setor manufatureiro) caiu de 
11,79% do PIB em 2019 para 11,30% em 2020, se mantendo nesse patamar no 1º 
trimestre de 2021. Trata-se do menor percentual desde 1947, ano em que se inicia a série 
histórica das contas nacionais calculadas pelo IBGE.  
 
A série mostra que a indústria vem sofrendo um retrocesso quase contínuo desde o início 
dos anos 2000, evidenciando tanto as dificuldades de competitividade como também de 
recuperação das perdas provocadas pela crise da covid-19. No melhor momento, em 
1985, o peso do setor manufatureiro chegou a 24,5% do PIB. Ou seja, de lá para cá a 
participação encolheu para menos da metade de sua máxima histórica.  
 
A participação do grande setor indústria (que inclui também extrativa, construção civil e 
atividades de energia e saneamento) no PIB caiu de 21,4% em 2019 para 20,4% em 2020 e 
nos 3 primeiros meses deste ano, também nova mínima. 
 
A perda de relevância da indústria no PIB é um fenômeno mundial e estrutural, nas 
últimas décadas, em diversos países do mundo, a diminuição do peso do setor 
manufatureiro tem sido acompanhada por um avanço de setores de serviços destinados a 
atender uma demanda cada vez maior por atividades como serviços de tecnologia e 
informação, serviços pessoais, de saúde e educação. 
 
No Brasil, no entanto, o processo de desindustrialização tem sido há tempos classificado 
como "prematuro", por se dar numa velocidade mais rápida do que a verificada em outras 
economias e por ocorrer antes de o país ter atingido um maior nível de desenvolvimento e 
de renda per capita. Os economistas destacam também que os serviços que mais crescem 
no país costumam empregar profissionais com pouca especialização e baixos salários. 
 
 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/15/com-crise-hidrica-aneel-ja-estima-alta-de-5percent-nas-contas-de-luz-do-ano-que-vem.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
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1.3 Cenário Baiano 
 
A formatação de um pacto para o desenvolvimento regional da Bahia, integrando o 
Governo do Estado e setor produtivo, foi o foco de um encontro entre o vice-governador 
João Leão, secretário do Planejamento, e as federações dos diversos setores da economia, 
dia 19, na Governadoria. Federação das Indústrias (Fieb), Federação da Agricultura (Faeb), 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vão compor um grupo de trabalho com as 
pastas estaduais do Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Educação e Agricultura 
para viabilizar projetos no interior do estado. 
 
Afirma Leão “O ponto de partida é o Polo Agroindustrial e Bioenergético do Médio São 
Francisco e a Fazenda Escola Modelo, em implantação no município de Barra, e o projeto 
Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec/Sertão). Esse comitê 
multidisciplinar vai debater um ponto de convergência para efetivação de um projeto que 
integre os setores agro, indústria e serviços para capacitar mão de obra, atrair novos 
investimentos e gerar emprego para o povo do interior baiano”. 
 
O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) expandiu 3,5%, em maio de 
2021, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após 
crescer de 6,3% em abril de 2021. Essa é a segunda taxa positiva consecutiva, acumulando 
alta de 10,0% recuperando boa parte da perda acumulada registrada entre fevereiro e 
março (12,0%). 
 
O mês de maio do ano corrente foi marcado pelo retorno escalonado das atividades 
econômicas na capital baiana. Com destaque para as unidades de ensino, públicas e 
particulares, que retomaram as atividades de forma semipresencial, pois a capital baiana 
manteve a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid abaixo de 75% por cinco dias 
consecutivos, com isso o Governo do Estado autorizou o retorno das aulas exclusivamente 
na cidade.  Com isso, quatro das seis variáveis que compõe o indicador puxaram o índice 
para cima, com destaque para os passageiros no aeroporto internacional de Salvador 
(55,7%) que apontou a variação positiva mais expressiva, seguido por passageiros de 
ônibus intermunicipais (55,2%), depois passageiros de ônibus urbanos (14,7%), e consumo 
de combustível (4,8%).  Em contrapartida, carga portuária (-9,9%), e consumo energia 
elétrica (-5,1%), recuaram. 
 
Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 30,9% quando comparado com o mês 
de maio de 2020. Nos cinco primeiros meses do ano, já acumula alta de 0,9%, e nos 
últimos 12 meses acumula queda de 19,3%.  
 
As obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), no trecho entre Caetité e Barreiras, 
chamada de Fiol II, devem começar em setembro. Essa parte da ferrovia possui extensão 
de 485 km. A Fiol já foi licitada, e dia 2 de setembro deve ser assinado o contrato, quando 
está prevista o início da obra por Caetité. A expectativa é de que o trecho 1 da Fiol entre 
em operação em 2025, transportando mais de 18 milhões de toneladas de carga. Em 10 
anos, esse volume deve mais que dobrar, superando os 50 milhões de toneladas em 2035. 
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A empresa Bahia Mineração S/A (Bamin) será a concessionária de 537 quilômetros da no 
trecho ferroviário entre Ilhéus e Caetité. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb), em parceria com a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), promove evento de lançamento na próxima terça-feira (27),da 
segunda edição do Centelha, a partir das 15h, com transmissão pelo Canal do Youtube da 
Secti Bahia.Mais de 2 mil pessoas se inscreveram na primeira edição do Centelha Bahia, 
em 2019, programa que destinou R$1,6 milhão para apoiar 27 negócios inovadores. O 
encontro busca reunir atores do Ecossistema de CT&I, como as universidades e institutos, 
além de parceiros estratégicos como o Sebrae, incubadoras de empresas, aceleradoras de 
startups, entre outros, para engajá-los no edital e tirar dúvidas. 

O diretor da Fapesb, Márcio Costa, compartilha alguns detalhes sobre o Centelha 2. “Na 
nova edição, R$ 3 milhões serão investidos, distribuídos para 50 empreendimentos. Ou 
seja, tivemos um aumento de 85% em comparação à edição anterior. Queremos dar 
continuidade a esta ‘centelha’ para irradiar a chama do conhecimento por todo o Estado, 
pois este tipo de investimento pode gerar novos postos de trabalhos, empresas de base 
tecnológica consolidadas, além de produtos, serviços e processos quem venham melhorar 
a qualidade de vida da sociedade e contribuir para o avanço econômico do Estado”. 

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 décimo 
levantamento, apontaram uma produção de 10,5 milhões de toneladas de grãos 
na Bahia para a safra 2020/2021, o que representa uma alta de 3,8% em relação ao 
ciclo 2019/2020. Esse resultado reduz a expectativa do crescimento da safra de 
grãos, no período, em 0,4 p.p. sobre o levantamento anterior. A ampliação das 
perdas estimadas nas lavouras de milho e de feijão teve o maior impacto sobre o 
resultado. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A área plantada total estimada somou 3,2 milhões hectares, com variação positiva 
(4,5%) na comparação com o ciclo anterior. O rendimento médio esperado, 
portanto, ficou calculado em 3,2 t/ha, que corresponde a uma ligeira queda de 
0,6% sobre a safra passada. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção de algodão, projetada em 1,27 milhão toneladas, corresponde a uma 
queda de 14,9%, na comparação com a safra anterior. A área plantada com a fibra 
ficou estimada em 267 mil ha, cerca de 14,9% inferior à do ciclo anterior, o que 
revela uma menor disposição dos produtores para o cultivo do algodão na atual 
temporada. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
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 Para a soja, a Conab estima que a produção possa alcançar 6,8 milhões t, 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, em razão do câmbio favorável às exportações e dos preços internos 
elevados. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A situação de câmbio e preços internos favoráveis atua também sobre as 
expectativas para a safra de milho, que pode alcançar 2,43 milhões de t, de acordo 
com os números revisados pela Conab. A área plantada estimada totalizou 694 mil 
ha , o que supera em 17,1% 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 233 mil t, o que 
representa uma queda de 39,8%. Estima-se que a área plantada com a leguminosa 
ocupe 425 mil ha, e sua produtividade média alcance 549 kg/ha na temporada 
2020/2021. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 De acordo com a pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), os efeitos da pandemia da covid-19 têm impactado a oferta de 
insumos para o setor industrial, problema mencionado por 63,8% das indústrias. 
Em seguida, a elevada carga tributária (34,9%) e a taxa de câmbio (23,2%) estão 
entre os principais entraves enfrentados pela indústria brasileira. A Sondagem 
Industrial também mostra aumento nos preços das matérias-primas, mesmo que 
em um ritmo mais lento. O índice caiu no trimestre, mas permanece acima da linha 
de 50 pontos e está entre os maiores da série com 74,1 pontos. O gerente de 
Análise Econômica, Marcelo Azevedo, explica que a combinação de estoques 
limitados e atividade aquecida são fatores para que a falta e alto custo de 
matérias-primas permaneçam como o principal problema enfrentado pela 
indústria no trimestre. (CNI, 23/07/2021). 
 

 Ainda de acordo com a pesquisa, em junho, o indicador de estoque efetivo em 
relação ao planejado pelas empresas registrou 48,7 pontos, ficando abaixo da linha 
de 50 pontos que indica que os estoques estão alinhados ao planejado pelas 
empresas. (CNI, 23/07/2021). 
 

 A pesquisa também destaca que o indicador de número de empregados na 
indústria subiu para 52 pontos no mês de junho e completou um ano sem mostrar 
queda do emprego industrial. Pelo segundo mês consecutivo, o número de 
empregados está acima da linha de 50 pontos, ou seja, mostra alta do emprego. 
(CNI, 23/07/2021). 
 

 No setor de borracha, a fabricante japonesa de pneus Bridgestone destina R$ 700 
milhões para ampliação e modernização da unidade de Camaçari, na Bahia. O 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=Sondagem_Jun21
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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presidente da Bridgestone para a América do Sul, Fabio Fossen, conta que a fábrica 
baiana disputou novos investimentos do grupo com outras unidades no mundo. A 
decisão final foi tomada ainda em 2020, em meio às incertezas da pandemia, 
dentro de uma estratégia de longo prazo do grupo. Com isso, Camaçari entra na 
lista de fábricas aptas a produzir e exportar qualquer pneu oferecido pelo grupo, 
para qualquer veículo. Segundo o presidente da fabricante de pneus, “a fábrica de 
Camaçari está entre as três mais produtivas das Américas, incluindo Estados 
Unidos e Canadá. É uma unidade que nasceu com o conceito 4.0 quando nem se 
falava neste termo. Tem grande grau de automação e conseguimos reduzir o 
consumo de água e energia e a emissão de CO2”. A unidade foi inaugurada em 
2006 e sua capacidade de produção vai passar de 3,5 milhões para 4,3 milhões de 
pneus por ano, 23% de aumento. (Valor, 23/07/2021).  
 

 No setor de gás natural, a Excelerate Energy apresentou uma nova proposta à 
Petrobras pelo arrendamento do terminal de gás natural liquefeito (GNL) da Bahia. 
A empresa americana ofereceu, à estatal, R$ 92,142 milhões, cerca de R$ 3 
milhões por mês, para arrendar a planta de regaseificação até o fim de 2023. O 
arrendamento do terminal baiano faz parte de um compromisso assumido pela 
Petrobras junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), dentro 
do termo de cessação de conduta (TCC) para abertura do mercado brasileiro de gás 
natural. (Valor, 20/07/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Em julho, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da 
Fecomércio-BA apontou crescimento de 68,2% no número de famílias endividadas, 
superando a taxa apresentada no mês anterior (64,8%). Esse dado revela que 635 
mil famílias na capital baiana possuem algum tipo de dívida. (Fecomércio-BA, 
20/07/2021). 
 

 A Inadimplência cresceu, 27,8% superando a taxa de junho que foi de 25,7%. Esse 
movimento se torna alvo de preocupação, pois revela que a inflação começa a 
comprometer o controle financeiro das famílias. Atualmente, 259 mil famílias não 
conseguiram pagar as suas dívidas até a data do vencimento. (Fecomércio-BA, 
20/07/2021). 
 

 De acordo com as informações da Fecomércio-BA a dívida no cartão de crédito 
atingiu 92,4%. Os carnês seguem na segunda posição, com 10,6% entre os 
endividados. Quem mais sofre com a inflação são as famílias que ganham até 10 
salários-mínimos, chegando a 71,2% de endividados, enquanto o percentual para 
os que ganham acima chega a 37,1%. (Fecomércio-BA, 20/07/2021). 
 

 Entrou em vigor no dia 02 de julho a Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181, de 
2021), atualizando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ela prevê uma 
espécie de recuperação judicial para pessoas físicas. Na prática consiste em 
determinar que os credores sentem à mesa para negociar. As regras contidas nessa 
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lei tem a capacidade de injetar R$ 350 bilhões na economia, segundo o estudo da 
Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) e do Instituto do Capitalismo Humanista. 
Através dela, um total de 30 milhões de pessoas terá maior possibilidade de pagar 
suas dívidas. (Valor Econômico, 23/07/2021). 
 

 Após praticamente um ano e meio de pandemia, as vendas do varejo brasileiro 
realizadas através da internet já representam, em média, um quinto do total das 
transações do setor varejista, segundo estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Esse levantamento, que abrange 745 empresas do setor até junho de 2021 foi 
realizado a partir de recorde especial da Sondagem do Comércio da própria 
instituição. (Valor Econômico, 23/07/2021). 
 

 A pesquisa da FGV revela que o percentual médio de vendas on-line em junho foi 
de 21,2%, no total das transações do varejo ampliado. Antes da pandemia esse 
percentual era de 9,2%. Os resultados das vendas pela internet incluem tanto 
canais on-line quanto a concretização de negócios através do Whatsapp. (Valor 
Econômico, 23/07/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
  

 A Faro Energy fechou com o Santander um financiamento inovador para o 
segmento de R$ 105,8 milhões para 22 centrais solares fotovoltaicas. Esse é um 
dos primeiros empréstimos ao setor de geração distribuída no país no modelo de 
“project finance”, que usa como garantias os próprios projetos, em uma estrutura 
que não onera o acionista. A Faro é controlada pela Modern Energy, grupo 
americano de private equity. A empresa tem 32 MW de capacidade de geração de 
energia solar em operação no Brasil. A energia foi vendida a grandes empresas 
varejistas, farmácias e companhias do setor de telecomunicações que não tiveram 
os nomes informados. A geração distribuída permite ao consumidor gerar a própria 
energia, no local de consumo ou de maneira remota, por meio da compra de 
créditos de uma usina dentro da área de concessão de sua distribuidora. O Brasil 
tem pouco mais de 6 gigawatts (GW) de capacidade de geração solar distribuída 
instalada, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). 
(Valor Econômico).  
  
  

 Os efeitos da pandemia de covid-19 sobre as viagens no primeiro semestre de 
2021 fizeram com que 75% das operadoras de turismo brasileiras realizassem 
menos de um quarto dos embarques do período pré-pandemia. O dado foi 
divulgado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) em seu 
boletim sobre o setor relativo ao mês de junho. A pandemia de covid-19 teve seu 
período mais letal no Brasil no primeiro semestre deste ano, quando o número de 
vítimas da covid-19 saltou de 200 mil, em 7 de janeiro, para 518 mil, no fim de 
junho, cenário impulsionado pela disseminação da variante Gama no território 
nacional. Os meses mais letais da pandemia foram março, abril e maio, e estados e 
municípios endureceram as medidas de restrição para tentar conter o avanço do 
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vírus e reduzir o número de vítimas, informa o boletim divulgado no dia 20. Apesar 
da crise sanitária e econômica, a associação avalia que o avanço da vacinação e as 
promoções anunciadas no período foram decisivos para a realização de vendas de 
viagens no período. A pesquisa mostra que, de janeiro a junho deste ano, 22% das 
operadoras tiveram faturamento maior ou igual ao período pré-pandemia. Para o 
mês de junho, o estudo indica que 26% das operadoras não conseguiu realizar 
nenhum embarque, e apenas 25% atingiu ao menos a metade da média histórica 
de embarques para o mês. (Bahia BA).  
 

 Durante o lançamento dos projetos AfroBiz e AfroEstima, em 21/07, o prefeito 
Bruno Reis enumerou uma série de ações engatilhadas para dinamizar o turismo 
em Salvador, sobretudo após o impacto da pandemia da covid-19. Além de 
anunciar a inauguração da Casa da Música para o mesmo dia em que será realizado 
o evento-teste de retomada do setor cultural, ele destacou que as iniciativas 
lançadas nesta manhã, assim como outras desenvolvidas pela prefeitura, têm o 
propósito de atrair turistas para a capital baiana e vencer o “desafio” de fazer com 
que os visitantes permaneçam na cidade. Bruno anunciou ainda a recuperação do 
Memorial das Baianas, situado na Praça da Sé. Segundo o prefeito, já foram 
viabilizados os recursos para reformar o equipamento, que já passou por vários 
episódios de depredação. Ele informou ainda que o Mercado Modelo é outro 
ponto turístico que está em fase final de licitação para a requalificação. “Vamos ter 
praticamente um novo Mercado Modelo em nossa cidade, são investimentos da 
ordem de R$ 15 milhões", anunciou. Além disso, Bruno Reis informou que ainda 
nesta quarta (21), se reunirá com empresários para discutir a implantação, no 
Centro Histórico de Salvador, uma roda-gigante aos moldes da Rio Eye, localizada 
no Rio de Janeiro. Na ocasião, o prefeito assinou ainda a ordem de serviço para a 
implementação do Centro de Interpretação do Patrimônio Complexo da Casa da 
História de Salvador e Arquivo Público Municipal, projeto que teve financiamento 
de R$ 70 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dentro 
do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). “Todo esse arquivo está 
sendo recuperado, um prédio de 11 andares está sendo construído”, contou 
Bruno. (Bahia Notícias).  
  

 Está aberta licitação para montagem da exposição permanente do Museu do 
Recôncavo Wanderley Pinho, no município de Candeias. O equipamento cultural 
está sendo recuperado e integra as intervenções do Prodetur Nacional Bahia, que 
visa fomentar o turismo náutico e cultural na Baía de Todos-os-Santos. Deverão 
compor a exposição, além do acervo de 133 peças que estão sendo restauradas, 
recursos de cenografia, tecnologia (audiovisuais, táctil, mídias interativas), gráficos 
e conteúdos textuais. Juntos, todos os itens irão contar a história dos engenhos do 
Recôncavo Baiano, que tem como um dos exemplos mais representativos o 
Engenho Freguesia, sede do Museu Wanderley Pinho, localizado no distrito de 
Caboto, em Candeias. Atualmente, cerca de 84% das obras físicas de requalificação 
do museu já foram realizadas. O atracadouro, que permitirá acesso de passageiros 
de embarcações ao equipamento, já está concluído. O Prodetur Nacional Bahia é 



 

10 

Semanal (19-25/07/2021)  
0427/06/2021) 

 
executado pela Secretaria de Turismo do Estado e tem financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e contrapartida do Governo da Bahia. (Setur).  
 

6. Comércio Exterior 
 

 O Brasil abrirá uma cota de importação anual de 32 mil veículos da Europa com 
tarifa de 17,5%, ou seja, metade da alíquota normal, por sete anos, a partir do 
momento em que o acordo Mercosul-União Europeia (UE) entrar em vigor. Depois 
dos sete anos com cota, começará a desgravação (mecanismo de redução) da 
tarifa até chegar a zero nos oito anos seguintes nesse setor. A área automotiva é 
considerada uma dos mais importantes no acordo. Por sua vez, o café solúvel 
brasileiro, que é muito exportado para a Europa, terá acesso sem tarifa nos 27 
países da UE quatro anos depois da entrada em vigor do acordo birregional. A 
tarifa atualmente é de 9%, muito alta para os padrões europeus. E, com sua 
eliminação, o produto brasileiro com valor agregado poderá ganhar mercado. O 
objetivo claramente é de buscar algum “movimento” e que não pareça que o 
acordo está paralisado, apesar da resistência de alguns Estados-membros 
europeus, que se dizem inquietos com os problemas ambientais no Brasil. (Valor 
Econômico, 20/07/2021). 
 

 As importações de aços planos dispararam este ano. Os constantes reajustes de 
preços e um período de desabastecimento fizeram com que os consumidores 
locais buscassem aço no exterior para manter suas operações. Segundo dados do 
Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), no primeiro semestre as 
importações cresceram 103,8%, somando 944,39 mil toneladas, Em junho, a alta 
foi de 118,1% no comparativo com o mesmo período do ano passado, somando 
226 mil toneladas. Os aços planos são usados em maior parte nos setores 
automotivo, de linha branca, máquinas e equipamentos, bens de capital e também 
na construção. As fabricantes no país são Usiminas, CSN, ArcelorMittal e Gerdau. 
(Valor Econômico, 21/07/2021). 
 

 As exigências “verdes” de grandes importadores de alimentos e as mudanças nos 
hábitos de consumo da população mundial, sobretudo na Europa, acenderam o 
sinal de alerta dos exportadores das Américas. Pela primeira vez, 31 nações, 
incluindo Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, México, Guatemala, Canadá 
e Chile, assinaram um documento com posição unificada em defesa dos sistemas 
agroalimentares locais, com ênfase para a sustentabilidade da produção 
agropecuária do continente. A preocupação mais latente é com uma possível 
“responsabilização” desses países pela emissão de gases de efeito estufa, 
principalmente pela pecuária, e com a indesejada imposição de novas barreiras 
comerciais no futuro devido a uma suposta “guerra de narrativas”. Os países das 
Américas do Sul, Central e do Norte, e do Caribe, também querem evitar a 
consolidação de uma orientação global contra o consumo de carnes. As nações 
alegam que a posição dos produtores não é considerada e que a discussão omite a 
falta de acesso a proteínas animais por parcela considerável da população mais 
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pobre do mundo. Também avançam os debates para coibir o uso de agrotóxicos e 
produtos químicos na cadeia agrícola. (Valor Econômico, 21/07/2021). 
 

 Em termos macroeconômicos, o efeito imediato da seca prolongada nos Estados 
Unidos e no Brasil tem sido a manutenção de preços internacionais de algumas 
commodities agrícolas nos mais altos patamares em quase uma década, embora 
esse não seja o único fator de pressão. A forte demanda da China e de outros 
países também contribui para que os preços continuem altos. Com isso, os índices 
de inflação tanto nos Estados Unidos como no Brasil mantiveram-se com tendência 
de elevação nos últimos meses. No front da balança comercial, as exportações 
brasileiras estão se beneficiando das cotações mais elevadas das commodities. A 
tendência de preços e exportações em ascensão se mantém em julho. Dados de 
19/07 do Ministério da Economia indicam, por exemplo, que o Brasil vendeu 40% a 
mais de soja em grãos em julho comparado com o mesmo mês de 2020. (Valor 
Econômico, 21/07/2021). 
 

 Os ganhos no comércio internacional do Brasil ficam, no entanto, obscurecidos 
pelos impactos negativos da seca. Segundo o relatório mais recente do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, 1175 municípios apresentaram pelo menos 40% 
das suas áreas dedicadas a atividades agrícolas e/ou pastagens impactadas pela 
seca no mês de junho. Os Estados de Minas Gerais e São Paulo foram os que 
tiveram o maior número de municípios com áreas afetadas em mais de 40% de 
extensão enquanto o Rio Grande do Norte registrou o maior número de cidades 
em que mais de 80% das áreas produtivas foram prejudicadas. (Valor Econômico, 
21/07/2021). 
 

 O comércio de bens entre China e Estados Unidos é o mais intenso dos últimos 
anos, como se a guerra tarifária e a pandemia nunca tivessem ocorrido. Dezoito 
meses após o governo Trump ter assinado o acordo comercial com a China, o 
déficit comercial dos Estados Unidos não diminuiu a maioria das tarifas que ainda 
está em vigor e não houve abertura de negociações sobre outras questões 
econômicas. O pacto serviu como uma trégua. O comércio bilateral de bens tem 
sido uma área estável em uma relação que continua a se deteriorar em outras 
questões, como a tensão sobre Hong Kong, Taiwan, direitos humanos, origens da 
pandemia de covid-19, acusações de ataques de hackers e muitos outros pontos de 
confronto. O comércio bilateral mensal, que em fevereiro do ano passado caiu 
para US$ 19 bilhões em meio ao fechamento de fábricas chinesas, se recuperou 
nos últimos 12 meses para novos recordes, segundo dados oficiais chineses. E esse 
boom tende a continuar, pois a China tem comprado milhões de toneladas de 
produtos agrícolas dos Estados Unidos para este ano e o próximo. Além disso, 
consumidores americanosainda compram e importam produtos em valores 
recordes. (Valor Econômico, 23/07/2021). 
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7. Finanças Públicas 

 
 A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 – PLN 3/2021 aprovada no Congresso 

no ultimo dia 15 de julho prevê um déficit de R$ 177,5 bilhões para 2022. Projeta 
ainda um crescimento do PIB de 2,5% e inflação de 3,5%, além de um salário 
mínimo de R$ 1.147,00. Um dos assuntos que geraram maior polêmica foi o 
aumento de R$ 2,0 para R$ 5,7 bilhões das verbas que objetivam o financiamento 
eleitoral em 2022. 
 

 O Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou proposta de projeto de lei – 
PLP 101/2021 que trata sobre tributação de grandes fortunas a serem direcionadas 
ao combate à pandemia e suas consequências. A proposta prevê tributação para 
patrimônios acima de R$ 4,67 milhões. A alíquota do novo imposto ficaria entre 
0,5% e 5%, conforme o patrimônio do contribuinte. Vale dizer que 50% dos valores 
arrecadados se destinariam a serviços de saúde e ações de combate à covid-19. E a 
outra parte, às famílias mais vulneráveis através do financiamento da 
complementação do auxílio emergencial. 
  

 Na justificativa do PLP foram destacados alguns indicadores, dentre eles os que 
comprovam o agravamento da desigualdade social durante a pandemia, como o 
aumento do número de pobres (aumento de 2,8 para 7,9 milhões de brasileiros 
vivendo na extrema pobreza).  E de modo oposto, o crescimento de bilionários de 
45 para 65 entre  2020 e 2021. Mediante aprovação da proposta o tributo 
alcançaria cerca de 200 mil contribuintes com renda média mensal superior a 80 
salários mínimos. Esse grupo representa apenas 0,1% da população brasileira.    
 

 A previsão dessa arrecadação alcançaria cerca de R$ 53,4 bilhões conforme reforça 
estudo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(Unafisco Nacional). Considerado, no entanto o nível de sonegação fiscal de 
aproximadamente 27% o valor se reduziria para R$ 38,9 bilhões. 
 
 

 Com base na publicação de alguns artigos científicos da Escola de Economia e 
Ciência Política de Londres e do Centro de Orçamento e Políticas o PL desmistifica 
as ideias de alguns especialistas que argumentam que minoração na tributação 
para os mais ricos acarreta fuga de capitais.  
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

Maio Jun. Jul. Ago. Set. Tendência 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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