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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
As autoridades do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, sentiram 
que seu referencial de emprego para reduzir o apoio à economia pode ser alcançado este 
ano, de acordo com a ata da reunião dos dias 27 e 28 de julho. Nestas datas discutiram 
ainda quando encerrar o estímulo monetário, devido à pandemia e como responder à 
inflação acima do esperado. 
 
Em meio a desentendimentos sobre por quanto tempo o Fed deveria esperar para reduzir 
suas compras mensais no valor de US$ 120 bilhões, alguns membros do Fed disseram que 
a política monetária ainda é necessária para recuperar os danos da pandemia ao mercado 
de trabalho. Alguns outros membros disseram que a política do Fed tem pouco mais para 
contribuir e "vários" afirmaram que as condições do mercado de trabalho antes da 
pandemia "podem não ser o referencial correto" dadas as mudanças duradouras na 
economia. 
 
Na conclusão da reunião, as autoridades do Fed disseram que ainda tinham fé na 
recuperação econômica dos Estados Unidos, mesmo com a variante Delta do coronavírus 
gerando um salto no número de casos de covid-19. Foi discutido também planos para o 
eventual encerramento de suas compras mensais de Treasuries e títulos lastreados em 
hipotecas. 
 
Em dezembro, o Fed havia dito que não reduziria as compras até que houvesse "mais 
avanço substancial" na recuperação do emprego. Naquele ponto, a economia estava com 
cerca de 10 milhões de vagas abaixo do nível de antes da pandemia. Os empregadores 
criaram 4,3 milhões de vagas desde então, incluindo um total de quase 1,9 milhão em 
junho e julho, ritmo que analistas esperam que continuem por enquanto. 
 
A China manteve sua taxa básica de juros inalterada no dia 20, deste mês, pelo 16º mês 
consecutivo, mas isso fez pouco para diminuir as expectativas de que as autoridades 
aumentarão o estímulo para conter uma desaceleração na segunda maior economia do 
mundo. A taxa básica de juros para empréstimos de um ano (LPR) em 3,85% e a de cinco 
anos, em 4,65%. 
 
Os dados desta semana apontaram para uma forte desaceleração na produção industrial 
chinesa e nas vendas no varejo em julho, sob o impacto de altos custos das matérias-
primas, novos surtos de covid-19 e inundações, à medida que aumentam as expectativas 
de que as autoridades possam ter que fazer mais para apoiar a recuperação. 
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Os economistas esperam que Pequim aumente os gastos fiscais e mantenham ampla 
liquidez no sistema financeiro, enquanto evita qualquer afrouxamento monetário 
agressivo que possa correr o risco de criar bolhas de ativos. 
 
O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina, calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), avançou de 81,2 para 99,7 pontos na 
passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2021. 
 
Segundo o levantamento, trata-se do melhor resultado desde o 1º trimestre de 2018 
(101,5 pontos), o que coloca a confiança dos agentes econômicos próxima da zona de 
neutralidade dos 100 pontos, mas em patamar ainda considerado desfavorável. "Os 
especialistas estão otimistas com as perspectivas econômicas da região no segundo 
semestre, mas seguem na linha de avaliações desfavoráveis em relação à situação atual 
que marcaram os nove últimos anos", destacou a FGV. 
 
Além da evolução do clima econômico na região, a pesquisa fez uma enquete sobre o 
tempo de duração da alta de preços das commodities, que vem beneficiando as 
perspectivas da região. De acordo com a sondagem, predomina a percepção de que só 
teremos mais um ano de preços elevados (58,5%), sendo que 23% avaliam que os preços 
permanecerão elevados só até o final de 2021. "Não seria então um 'super ciclo de altos 
preços das commodities' como o ocorrido anteriormente", destaca a FGV. 
 
A pesquisa mostra que cerca de 25% dos especialistas também consideram que o 
problema de desabastecimento de insumos e/ou matérias primas é grave. O Brasil é o país 
com maior percentual nesse quesito (46,2%), seguido da Colômbia, com 29,4%. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta de 0,89% em agosto, após 
registrar taxa de 0,72% em julho, puxado pelo aumento da energia elétrica e da gasolina. 
"Esse resultado é o maior para um mês de agosto desde 2002, quando atingiu 1%. No ano, 
o indicador acumula alta de 5,81% e nos últimos 12 meses, de 9,30%", informou o IBGE. 
 
Com aumento de 5%, a energia elétrica exerceu o maior impacto individual no IPCA-15, 
respondendo sozinha por 0,23 ponto percentual no índice do mês. Os preços dos 
combustíveis aumentaram 2,02% em agosto. 
 
A alta da energia elétrica é explicada, sobretudo, pela entrada em vigor da bandeira 
tarifária de vermelha patamar 2, que passou a cobrar R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos, após reajuste de 52%. Antes, o acréscimo era de R$ 6,24. A mudança 
de bandeira ocorre diante da crise hídrica, que tem exigido o acionamento das 
termoelétricas, de energia mais cara. Juntas, a energia elétrica e a gasolina responderam 
por 0,35 ponto percentual, ou mais de um terço, da inflação no mês, segundo o IBGE. 
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Entre os grupos, as maiores pressões de alta no mês vieram dos transportes, com 
aumento de 1,11%, seguida por alimentação e bebidas (1,02%). A única queda em agosto 
foi em saúde e cuidados pessoais (-0,29%). 
 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022 foi publicada dia 23 no Diário Oficial da 
União (DOU) sem os vetos aos dispositivos relacionados às emendas de relator e de 
comissões permanentes. 
 
Emendas parlamentares são recursos do Orçamento que deputados e senadores podem 
determinar onde serão aplicados. Geralmente, são repassados para obras e projetos nos 
estados de origem dos parlamentares. As emendas de relator são aquelas sobre as quais o 
relator do Orçamento tem poder. As emendas de comissões, por sua vez, ficam sob a 
alçada das comissões permanentes. As emendas de relator são consideradas menos 
transparentes do que as individuais, de deputados e senadores, pois a destinação dos 
recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. 
 
Apesar de ter mantido as emendas, o governo vetou o trecho da LDO que estipulava prazo 
de 180 dias para que fossem executadas. Com isso, o governo ganhou um pouco mais de 
poder de negociação, já que não há prazo para pagar as emendas. A LDO estabelece as 
diretrizes para elaboração do Orçamento de 2022, incluindo as previsões de receitas e 
despesas e a meta fiscal. 
 
O orçamento propriamente dito com os valores e a distribuição dos recursos é definido na 
Lei Orçamentária Anual (LOA), que deve ser enviada pelo governo para apreciação do 
Congresso até 31 de agosto. 
 
Os lançamentos de imóveis cresceram 114,6% no segundo trimestre, para 60.322 
unidades, conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). As 
vendas tiveram expansão de 60,7%, para 65.975 unidades. A oferta final caiu 7,1%, para 
180.007 unidades. 
 
Em entrevista coletiva, o presidente da Cbic, José Carlos Martins, afirmou que, apesar de o 
segundo trimestre ter sido o melhor da série histórica, há preocupação com redução da 
oferta. Isso porque, segundo Martins, há incorporadoras que podem deixar de fazer parte 
dos lançamentos devido à elevação dos custos dos insumos. Daqui para frente, a 
tendência é que a alta de preços dos imóveis se acelere com o aumento de custos e a 
redução de estoques. 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Estado pioneiro no país no setor de parceria público-privada (PPP), ao lado de São Paulo, a 
Bahia implantou recentemente o primeiro portal do Brasil por meio do qual é possível 
acompanhar os projetos baianos e ainda cadastrar propostas de novas PPPs e concessões. 
A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA), por meio da 
Secretaria Executiva de PPPs. 
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O portal de PPPs (https://pppeconcessoes.ba.gov.br/portal_ppp) foi criado com o intuito 
de facilitar a gestão dos contratos baianos em vigor e ampliar a transparência das 
informações, contemplando tanto os órgãos governamentais de gestão e controle quanto 
concessionários, verificadores independentes, o mercado e a sociedade em geral. 
 
O portal de PPPs foi desenvolvido por meio do Programa de Modernização e 
Fortalecimento da Gestão Fiscal (Profisco I), da Sefaz-BA, com recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). A implantação contou com a consultoria da 
KPMG e da tecnologia Service Now. 
 
A Bahia possui nove contratos de parcerias público-privadas e 40 de concessões em 
execução, totalizando mais de R$ 15 bilhões em investimentos em diversas áreas. “Com o 
novo portal, a Bahia firma-se na vanguarda nacional em transformação digital voltada 
para as PPPs, tornando-se o único estado brasileiro a contar com uma ferramenta 
completa de gestão de contratos na área”, ressalta o secretário da Fazenda do Estado da 
Bahia, Manoel Vitório. 
 
O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA) expandiu 7,7%, em junho 
de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), 
após crescer de 3,9% em maio de 2021. Essa é a terceira taxa positiva consecutiva, 
acumulando alta de 19,1% recuperando a perda acumulada registrada entre fevereiro e 
março (12,0%). 
 
É importante destacar que o mês de junho foi marcado pela prorrogação de algumas 
medidas de combate à pandemia na capital baiana, mas essas elas não foram o suficiente 
para puxar o indicador para baixo. Mesmo com as restrições, apenas uma variável marcou 
retração, que foi passageiros de ônibus intermunicipais (-25,4%), uma vez que na semana 
do São João a rodoviária de Salvador ficou fechada pelo decreto estadual. A geração de 
emprego (+ 2.158 postos de trabalho) em Salvador, no referido mês, contribui 
favoravelmente na obtenção de renda e consequentemente, na ampliação da confiança 
do consumidor e do setor empresarial refletindo positivamente no desempenho 
econômico da cidade. 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), em agosto, calculado 
pelo IBGE, ficou em 0,85% na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um crescimento 
de 0,11 p.p em relação a julho – que havia sido de 0,74%. Este também foi o maior índice 
registrado para um mês de agosto na RMS desde 2002, na época, foi registrado 1,11%. No 
entanto, ainda ficou levemente abaixo da média nacional para este mês, de 0,89%. 

O IPCA-15 funciona como uma prévia da inflação oficial do mês, refletindo os preços 
coletados entre 14 de julho e 13 de agosto. No acumulado de 2021, o IPCA-15 da Região 
Metropolitana de Salvador está em 5,74%. A média do Brasil é de 5,81% 

A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 

https://pppeconcessoes.ba.gov.br/portal_ppp
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2. Agropecuária 
 

 Os primeiros resultados da produção animal no 2º trimestre de 2021 apontam, na 
comparação com o 2º trimestre de 2020, que o abate de bovinos caiu 4,5%, 
enquanto o de suínos cresceu 7,1% e o de frangos aumentou 7,4%. Em relação ao 
1º trimestre de 2021, o abate de bovinos aumentou 7,7% e o de suínos 3,2%, 
enquanto o de frangos caiu 3,0%. (IBGE, 2021). 
 

 A aquisição de leite foi de 5,80 bilhões de litros, queda de 1,2% em comparação 
com o 2º tri de 2020 e redução de 11,5% em relação ao 1º tri de 2021. Já a 
aquisição de peças de couro pelos curtumes cresceu 2,6% em comparação com o 
mesmo tri do ano anterior e 6,2% em relação ao trimestre anterior, somando 7,51 
milhões de peças inteiras de couro cru. (IBGE, 2021). 
 

 Foram produzidos 977 milhões de dúzias de ovos de galinha no 2º trimestre deste 
ano, acréscimo de 0,1% na comparação com o 2º tri de 2020 e redução de 0,1% em 
relação ao 1º tri de 2021. (IBGE, 2021). 
 

 O preço do café que chega à mesa do consumidor deve aumentar entre 35% e 40% 
até o fim de setembro. A estimativa é da Associação Brasileira da Indústria de Café 
(Abic), que aponta uma série de fatores para explicar a iminente alta do preço, 
como a queda da produtividade devido às condições climáticas adversas e a maior 
demanda do mercado externo. (Agência Brasil, 2021). 
 

 “Este ano, há uma soma de fatores como não se via desde o início da década de 
1990. O dólar está extremamente alto, o que, ao mesmo tempo que eleva os 
custos de produção, amplia a demanda externa [ao tornar o produto brasileiro 
financeiramente mais atraente]. Além disso, após colhermos uma excelente safra 
em 2020, a produção, que este ano já seria menor, foi prejudicada pela falta de 
chuvas e por sucessivas geadas”, disse à Agência Brasil o diretor-executivo da Abic, 
Celírio Inácio, apontando as condições climáticas como o principal fator para a 
redução da produção. (Agência Brasil, 2021). 
 

 De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra atual não 
deve ultrapassar 48,8 milhões de sacas de 60 kg de grãos. Se atingida, esta marca 
representará um resultado 22,6% inferior ao da temporada anterior. Situação que, 
conforme alertam os técnicos da empresa pública, pode se agravar caso a seca em 
regiões produtoras se prolongue por mais tempo. (Agência Brasil, 2021). 
 

 Segundo Inácio, os produtores já esperavam colher um volume de grãos menor do 
que o do ano passado. Isto porque uma das características do cultivo do café é a 
bienalidade, ou seja, o fato de intercalar um ano de alta produtividade com outro 
de menor volume. Contudo, a intensidade da seca e/ou geadas que atingiram as 
principais regiões de cultivo do país obrigaram o setor a reduzir ainda mais suas 
expectativas iniciais. (Agência Brasil, 2021). 
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3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em agosto de 2021, permaneceu acima dos 50 pontos em todos os 
30 setores da Indústria analisados, indicando que as empresas desses setores 
seguem confiantes. O resultado marca o quarto mês consecutivo de confiança 
disseminada entre todos os setores da indústria. No mês, a confiança cresceu em 
21 dos 30 setores da indústria analisados, não variou em dois deles e recuou nos 
demais setores. Em seis dos sete setores em que houve queda de confiança, a 
queda foi menor que um ponto. O único setor que registrou queda de confiança 
mais intensa foi Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos, cujo índice recuou 3,7 pontos. O setor de Bebidas apresentou 
queda de 1,8 ponto percentual em relação a julho, ficando com 56,8 pontos. (CNI, 
24/08/2021). 
 

  A Sondagem Industrial, da CNI, apresentou um cenário positivo da indústria em 
julho deste ano. O índice de evolução do nível de produção industrial cresceu 1,7 
ponto frente a junho e fechou em 53,7 pontos. Assim, ficou acima da linha de 50 
pontos pelo terceiro mês seguido, o que indica aumento da produção. O emprego 
industrial também segue em trajetória de expansão. O índice de evolução do 
número de empregados alcançou 52 pontos. A utilização da capacidade instalada 
da indústria manteve-se estável em 71% na passagem de junho para julho. Os 
estoques permaneceram abaixo do planejado pelas empresas e caíram um pouco 
mais em julho, mas se encontram em nível superior ao registrado no segundo 
semestre de 2020, quando o problema da falta de insumos e matérias-primas 
havia atingido seu ponto mais crítico. (CNI, 19/08/2021). 
 

 As expectativas do empresariado industrial são positivas. A Indústria espera 
crescimento da demanda e das exportações e, com isso, também espera aumentar 
seu número de trabalhadores e suas compras de matérias-primas para a produção. 
A expectativa de aumento de demanda, associada à alta utilização da capacidade 
instalada sinaliza uma necessidade de ampliação da capacidade de produção, 
refletida na melhora no índice de intenção de investimento. (CNI, 19/08/2021). 
 

 As vendas internas das principais resinas termoplásticas, exceto policloreto de 
vinilo (PVC), cresceram 10,9% no primeiro semestre de 2021, em comparação com 
o mesmo período do ano anterior, conforme dados apurados pela Diretoria de 
Economia, Estatística e Competitividade da Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim). No mesmo período, a demanda, medida pelo consumo 
aparente nacional, cresceu expressivos 24,8%, alcançando 3,15 milhões de 
toneladas. A expansão da demanda alavancou a produção local, que teve alta de 
6,1% nos primeiros seis meses do ano, em relação aos dados de igual período de 
2020. Por sua vez, o uso da capacidade instalada, que alcançou 77% no primeiro 
semestre deste ano, demonstrando que há espaço expressivo para elevação da 
produção utilizando-se as atuais instalações. De acordo com a diretora de 
Economia e Estatística da Abiquim, Fátima Giovanna Coviello Ferreira, “o ideal 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=release&utm_campaign=Sondagem_Jul21
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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seria que o segmento estivesse operando entre 85-90%, o que significaria os 
melhores níveis operacionais e de eficiência. Se as condições de competitividade 
fossem melhores, em especial no tocante aos preços do gás natural, da energia e 
dos custos logísticos, em relação aos competidores internacionais, a produção 
local poderia estar maior, aproveitando a capacidade ociosa de 23%”. (Valor 
Econômico, 19/08/2021). 
  

 A Sondagem Indústria da Construção, segundo Levantamento da  CNI, em agosto, 
mostra recuperação do setor com avanço pelo segundo mês consecutivo da 
atividade, emprego com tendência de recuperação e capacidade operacional no 
ponto mais alto desde 2014, refletindo o melhor desempenho do setor. (CNI, 
25/08/2021).  
 

 Ainda de acordo com a Sondagem o Icei-Construção aumentou 1,9 ponto em 
relação a julho, atingindo 59,7 pontos. É o maior índice registrado em 2021, o que 
indica confiança intensa e disseminada no setor. O otimismo vem crescendo desde 
agosto de 2020. O índice de expectativas para o nível de atividade dos próximos 
seis meses aumentou em 2,2 pontos em relação a julho, atingindo 57,7 pontos. E o 
índice de intenção de investir da Indústria da Construção encontra-se no ponto 
mais alto desde 2014. O aumento na comparação com julho foi de 3,5 pontos, 
alcançando 45,4 pontos. Em relação a agosto de 2020, a alta foi ainda mais 
expressiva, de 5,9 pontos. (CNI, 25/08/2021).   
 

4. Comércio Varejista 
 

 A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia 
(Fecomércio-BA) realizou um levantamento das cinco maiores variações, positivas 
e negativas, dos itens da inflação para a população de baixa renda na Região 
Metropolitana de Salvador, no período de janeiro a julho de 2021. Nessa pesquisa 
foi observado o comportamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), que no geral sobe 5,09% no acumulado do ano. Das cinco maiores 
variações positivas no período, três estão ligadas aos combustíveis como etanol, 
com alta nos preços de 40,29%, seguido da gasolina (33,14%) e do óleo diesel 
(26,36%), além da laranja-pera e do gás de botijão com aumentos de 21,99% em 
média, e 20,93%, respectivamente. (Fecomércio-BA, 19/08/2021). 
 

 Nas variações negativas, ainda de acordo com a Fecomércio-BA, o destaque foi 
para passagens aéreas com queda de 42,52%. Na sequência vêm os itens ligados à 
alimentação no domicílio: batata-inglesa (35,48%), maracujá (-21%), cenoura          
(-18,26%) e maçã (-12,32%). Mas a influência desses itens é pequena na 
composição do INPC. (Fecomércio-BA, 19/08/2021). 
 

 O mercado de varejo do livro fechou o primeiro semestre com um crescimento de 
48,0% em volume e 39,0% em valores, em relação ao mesmo período do ano 
passado. Essa expansão é significativa, mesmo quando comparada ao primeiro 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industria-da-construcao/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=Sondagem_IndConstJul21
http://www.portaldaindustria.com.br/cni


 

8 

Semanal (19-25/08/2021)   

semestre de 2019, com 33,0% em livros vendidos e 26,0% em faturamento. (Valor 
Econômico, 20/08/2021). 
 

 O balanço dos indicadores do pagamento instantâneo (Pix) realizado pelo Banco 
Central referente a julho apresenta a análise para a Disponibilidade do Diretório de 
Contas Transnacionais (DICT), e a Disponibilidade do Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (STI). De acordo com as informações obtidas, para o primeiro critério 
o resultado foi de 99,92% quando a expectativa era de 99,90%. Quanto ao STI, a 
ideia é manter uma porcentagem de 99,90% para as transações bem-sucedidas, 
porém o resultado foi de 99,98%, ultrapassando a meta (99,90%). (CNC, 
23/08/2021). 
 

 As vendas das fábricas para o varejo cresceram 4,0% de janeiro a junho, em 
relação ao ano anterior (5,8%). Esse aumento foi influenciado pelos segmentos de 
perfumaria que avançou 13,3% e higiene pessoal 16,4%. Enquanto as vendas de 
papel higiênico, lenços e toalhas de papel caíram 15,0% e as de cosméticos 
recuaram 3,9%. (Valor Econômico, 24/08/2021). 
 

 Em agosto, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV/Ibre recuou 0,4 
ponto, passando para 81,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 
1,89 ponto, para 81,6 pontos. (FGV/Ibre, 25/08/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) expandiu 7,7%, em 
junho de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com 
ajuste sazonal), após crescimento de 3,9% em maio de 2021. Essa é a terceira taxa 
positiva consecutiva, acumulando alta de 19,1% recuperando a perda acumulada 
registrada entre fevereiro e março (12,0%). Quatro das seis variáveis que 
compõem o indicador puxaram o índice para cima, com destaque para os 
passageiros no aeroporto internacional de Salvador (32,0%) que apontou a 
variação positiva mais expressiva, seguido por carga portuária (9,0%), depois 
passageiros de ônibus urbanos (6,6%), consumo energia elétrica (6,2%), e consumo 
de combustível (2,8%). Em contrapartida, passageiros de ônibus intermunicipais (-
25,4%), recuaram. É importante destacar que o mês de junho foi marcado pela 
prorrogação de algumas medidas de combate à pandemia na capital baiana, mas 
essas não foram o suficiente para puxar o indicador para baixo. Mesmo com as 
restrições, apenas uma variável marcou retração, que foi passageiros de ônibus 
intermunicipais (-25,4%), uma vez que na semana do São João a rodoviária de 
Salvador ficou fechada pelo decreto estadual. A geração de emprego (+ 2.158 
postos de trabalho) em Salvador, no referido mês, contribui favoravelmente na 
obtenção de renda e consequentemente, na ampliação da confiança do 
consumidor e do setor empresarial refletindo positivamente no desempenho 
econômico da cidade. Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 48,8% 
quando comparado com o mês de junho de 2020. No primeiro semestre do ano, 
acumula alta de 7,2%, e nos últimos 12 meses acumula queda de 13,1%. (SEI). 
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 Antes de ser atingido em cheio pela pandemia, o setor de serviços teve alta de 

2,1% no total de trabalhadores em 2019, para 12,836 milhões de pessoas. Foi a 
segunda expansão anual seguida. Em dez anos, entre 2010 e 2019, o aumento foi 
de 22,9%. Os dados constam da Pesquisa Anual de Serviços 2019 (PAS 2019), 
divulgada nesta quarta-feira (25) pelo IBGE. Para além do crescimento do 
contingente de pessoal ocupado, a pesquisa mostra uma mudança do perfil do 
emprego nas empresas prestadoras de serviços. Entre 2010 e 2019, o número 
médio de pessoas ocupadas nas empresas do setor de serviços caiu de 11 para 9, 
enquanto o salário médio recuou de 2,5 salários mínimos para 2,3 salários 
mínimos. Os quase 13 milhões de trabalhadores do setor receberam R$ 376,3 
bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. Aumento do uso de 
tecnologia, busca por produtividade e o próprio crescimento do número de 
companhias contribuíram para a redução do pessoal ocupado por empresa, 
segundo o analista da PAS 2019 Marcelo Miranda. (Valor Econômico). 
 

 O aumento da pobreza no país por causa da pandemia se deu de forma 
generalizada entre os Estados e em ritmo mais intenso nos do Nordeste e naqueles 
com grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Estudo do 
economista Daniel Duque, pesquisador do FGV Ibre, mostra que o percentual da 
população pobre aumentou em 24 das 27 unidades da federação brasileira entre o 
primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021. “A pobreza aumentou na maioria 
dos Estados e teve altas bastante elevadas em grandes centros urbanos, no 
Sudeste e no Nordeste. As economias dos centros urbanos são muito focadas em 
serviços, como alimentação, alojamento e entretenimento, que foram mais 
atingidos pelas características desta crise”, explica Duque. Ainda que com alguma 
expectativa de melhora para os dados mais recentes, por causa da retomada do 
pagamento do auxílio emergencial a partir de abril e o início da reação do mercado 
de trabalho informal, a expectativa entre economistas é que os níveis de pobreza 
se mantenham acima do verificado antes da covid-19. (Valor Econômico). 
 

 O faturamento do turismo nacional alcançou R$ 1,9 bilhão no primeiro semestre 
do ano, registrando queda de 3,1% com relação ao mesmo período do ano 
passado. Em junho o setor faturou R$ 10,2 bilhões, representando uma alta de 
47,3% na comparação com junho de 2020. Segundo o Conselho de Turismo da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP), responsável pelo levantamento, o valor atual ainda é 26,3% 
menor do que o registrado no mesmo período de 2019, quando não havia 
pandemia. De acordo com os dados, a atividade que mais contribuiu para a 
redução do faturamento no primeiro semestre foi o transporte aéreo, com queda 
de 16,2%, pressionando o resultado em -4,23 pontos percentuais. No sentido 
contrário, o transporte terrestre (intermunicipal, interestadual e internacional) 
teve alta de 8,2% e 1,48 ponto percentual de impacto no desempenho geral. 
Quando comparado ao período anterior ao da pandemia, o levantamento mostrou 
que, com o faturamento R$ 3,6 bilhões abaixo do registrado até então, cinco dos 
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seis grupos analisados ainda estão no negativo e não se recuperaram totalmente 
(Valor Econômico). 
 

 Os destinos de natureza despertaram o interesse dos viajantes no mês de julho. É 
o que aponta o relatório mensal produzido pela Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo (Braztoa) sobre o panorama do turismo no país. Regiões 
como Bonito (MS), Curitiba (PR) e Jalapão (TO), representantes importantes do 
segmento, apareceram na lista de destinos emergentes, que apresentam os locais 
que tiveram solicitações de informações pelos turistas junto às operadoras. O 
estudo ainda trouxe uma maior procura dos viajantes por destinos com resorts e 
que oferecem sol e praia. Diante disso, duas cidades nordestinas apareceram entre 
as três mais vendidas pelas operadoras de turismo: Fortaleza (CE) e Salvador (BA). 
No topo da lista está Gramado, no Rio Grande do Sul. O Nordeste, também, 
apareceu entre as regiões que apresentaram o maior índice de venda, com 3,78 
em uma escala de 0 a 5. A região, seguida pelo Sul do país, puxou a maior alta nas 
vendas comparada ao mês de junho, quando o índice foi de 3,24. (MTur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 A recuperação do comércio mundial se mantém forte, mas seu ritmo poderá ser 
diminuído por interrupções na cadeia de abastecimento, como a escassez de 
semicondutores que recentemente tem dificultado a produção de veículos. É o que 
aponta o Barômetro do Comércio de Mercadorias, da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), um indicador que visa fornecer informações em tempo real 
sobre a trajetória do comércio mundial de mercadorias em relação às tendências 
recentes.  O resultado do barômetro em julho é de 110,4 pontos, numa alta de 
mais de 20 pontos em relação a 2020, “refletindo a força da recuperação em curso 
e a profundidade do choque induzido pela pandemia no ano passado”. No entanto, 
a OMC nota que os dados sugerem que a recuperação das exportações e 
importações pode estar diminuindo, pois o índice do barômetro começou a subir a 
uma taxa decrescente. Em todo o caso, segundo a OMC, os resultados são 
consistentes com a mais recente previsão da entidade de crescimento de 8% no 
volume de comércio mundial de mercadorias em 2021. (Valor Econômico, 
21/08/2021). 
 

 A recuperação global enfrenta percalços que podem tornar o cenário externo bem 
menos favorável ao Brasil nos próximos meses. O terceiro trimestre deve 
apresentar uma desaceleração moderada nos dois principais motores atuais da 
economia mundial, Estados Unidos e China, devido à presença de um fator 
comum: a rápida disseminação da variante Ddelta da covid-19. A perda de ritmo, 
no entanto, tende a não provocar o mesmo efeito sobre a inflação, em alta nos 
Estados Unidos e nos países emergentes, pois vem acompanhada de problemas 
nas cadeias globais de suprimentos. O Federal Reserve americano já considera que 
até o fim do ano possa começar a reduzir seu megaprograma de compras de US$ 
120 bilhões mensais. A combinação de distúrbios nas cadeias de produção com os 
movimentos da variante Delta produz efeitos perturbadores. Primeiro, na China, 
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onde duros lockdowns estão isolando algumas regiões no principal parque 
industrial global. Já como efeito do combate aos novos surtos de covid-19 e de um 
aperto nas condições financeiras para moderar expansão exagerada do crédito e 
do setor imobiliário, investimentos, construção de moradias e vendas no varejo 
perderam ímpeto em julho. Está em processo de revisão para baixo a perspectiva 
de que o país cresça mais de 8% em 2021. (Valor Econômico, 21/08/2021). 
 

 A rápida queda dos preços do minério de ferro em agosto encerra um período de 
grandes ganhos e ameaça encolher os resultados de companhias como Vale, CSN e 
Usiminas neste terceiro trimestre. Desde a máxima histórica de cerca de US$ 237 
por tonelada, pelo minério com teor de 62% de ferro, vista em maio, a 
desvalorização supera 42%. Para se ter uma ideia do impacto, a Vale perdeu R$ 
100 bilhões de valor de mercado no período. As ações da mineradora sofrem forte 
influência do sobe e desce da commodity. Em agosto, a desvalorização é de 24,7%. 
No ano, as perdas chegam a 14,8%. A queda da demanda global, que já começou a 
se materializar com a redução da produção de aço na China e o aumento dos 
custos com carvão siderúrgico pesam sobre as cotações. (Valor Econômico, 
24/08/2021). 
 

 A queda de preços de minério de ferro não deve por ora, afetar de forma geral a 
projeção de superávit de balança comercial para 2021, segundo analistas. Um 
ajuste nos preços de commodities já vinha sendo esperado e foi considerado em 
parte das atuais estimativas, embora a transmissão da variante Delta do 
coronavírus e seu eventual efeito na demanda possa ainda nublar o quadro. 
Mesmo abaixo de projeções que atingiram o pico há dois ou três meses, o saldo 
projetado é considerado robusto. Entre os analistas, as estimativas de superávit 
comercial para 2021 variam de US$ 67 bilhões a US$ 76 bilhões. A percepção atual 
é de que a queda de preços de commodities deva fazer mais diferença na balança 
comercial do ano que vem. (Valor Econômico, 24/08/2021). 
 

 Com o aumento do despacho termelétrico devido à crise hídrica, o balanço entre a 
oferta e a demanda de gás natural deve viver sob forte estresse nos próximos 
meses. Devido a fatores tanto conjunturais quanto estruturais, pode não haver gás 
para todas as usinas, mesmo ante os recordes de importação de gás natural 
liquefeito (GNL). A Petrobras informou que, ante o aumento da demanda, está 
negociando um novo contrato interruptível com a Bolívia e “providenciando 
alternativas” para disponibilizar um terceiro navio de regaseificação. O mercado 
brasileiro é atendido por três fontes: a produção nacional representa praticamente 
a metade da oferta de gás no país, enquanto o GNL importado e a Bolívia 
respondem por um quarto do abastecimento cada um, de acordo com dados da 
Petrobras. Todas essas três fontes enfrentam, hoje, algum tipo de limitação. (Valor 
Econômico, 20/08/2021). 
 

 O caos logístico global e a disparada nos fretes marítimos provocados pela 
pandemia deverão se estender ao menos até 2022. Isso significa preços altos e 
prováveis atrasos na chegada de produtos pelos próximos meses. O mercado tem 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/08/18/porto-chins-segue-fechado-e-piora-congestionamento-de-navios.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/07/frete-china-brasil-dispara-e-deve-encarecer-produtos-importados.ghtml
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operado no limite, com escassez de contêineres e falta de navios em todo o 
mundo. Com o início da temporada de pico – o terceiro trimestre, em que 
empresas abastecem seus estoques para o fim de ano –, a situação não só deve se 
prolongar, como poderá se agravar, avaliam especialistas do setor. No Brasil, o 
comércio com a China foi o mais afetado, o que se reflete nos fretes marítimos em 
patamar recorde. Nas rotas de importação vindas da China, o frete médio 
registrado em julho de 2021 foi 7,35 vezes maior do que há um ano, segundo 
dados a Logcomex. Atualmente, a rota Xangai-Santos apresenta custo de US$ 11 
mil por contêiner de 20 pés, contra US$ 1.500 em agosto de 2020. É um nível 
histórico, que não deve recuar tão cedo. (Valor Econômico, 20/08/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 

 A economia da Alemanha cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre 
uma vez que o afrouxamento das restrições devido à covid-19 levou os 
consumidores a usarem suas poupanças recordes acumuladas durante o lockdown, 
bem como o estímulo estatal financiado pela enorme dívida. O consumo público 
expandiu 1,8%, contribuindo com 0,4 ponto para a taxa de crescimento geral. (G1). 
 

 O governo espanhol apresentou na terça-feira (24) um projeto de lei para reformar 
o sistema previdenciário. O texto prevê uma correção de valores de acordo com a 
inflação, penalizar as aposentadorias antecipadas e estimular o trabalho por mais 
tempo. (Isto É Dinheiro). 
 
 

 O processo de aperto monetário, iniciado pelo Banco Central em função da piora 
do quadro de inflação, reduz o apoio à economia em um momento de recuperação 
cíclica da atividade não garantida, com a taxa de desemprego situada em patamar 
ainda muito elevado. A busca de espaço para acomodar políticas com retorno 
eleitoral e a consequente piora da percepção sobre o risco fiscal dificultam a tarefa 
do Banco Central de ancorar as expectativas de inflação à meta. Também criam 
incertezas adicionais à trajetória prospectiva de inflação por meio da elevação dos 
prêmios de risco-país e dos juros. (Relatório da Instituição Fiscal Independente (IFI) 
de agosto). 
 

 A série do resultado primário recorrente, calculada pela IFI a partir do isolamento 
de efeitos atípicos sobre a arrecadação e a despesa primária do governo central, 
indicam que o déficit primário da União está relativamente controlado na 
trajetória em 12 meses. A preços constantes de junho de 2021, esse déficit teria 
sido de R$ 45,5 bilhões nos 12 meses encerrados em junho. Os números favoráveis 
para a série do primário recorrente são explicados, principalmente, pelos 
resultados positivos da arrecadação, influenciados, por sua vez, pela atividade 
econômica. (Relatório da IFI de agosto). 
 
 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/08/18/comercio-mundial-mantem-recuperacao-forte-mas-ha-ameaca-aponta-omc.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/07/frete-china-brasil-dispara-e-deve-encarecer-produtos-importados.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/07/frete-china-brasil-dispara-e-deve-encarecer-produtos-importados.ghtml
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 A partir de meados de julho, houve piora na percepção de risco em relação ao 
ambiente econômico no Brasil. Esse aumento na aversão a risco tem gerado 
incremento nas taxas de emissão de títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal 
Interna nos leilões do Tesouro, aumentando os desafios na gestão da dívida nos 
meses à frente. As incertezas parecem estar concentradas na dinâmica 
inflacionária recente, que influencia o ciclo de aperto monetário promovido pelo 
Banco Central, e nas perspectivas a respeito das regras fiscais, sobretudo do teto 
de gastos, dada a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos 
Precatórios. (Relatório da IFI de agosto). 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 

Meses 
 07/21 08/21 09/21 10/21 Tendência 

Indústria (jun.) -7,9 -15,0 -8,7  -5,7 -4,6 2,3  
 

Comércio (jun.) 16,4 10,6 5,6  18,3 20,1 10,6  
 

Serviços (jun.) 27,9 6,5 -4,3  25,4 21,1 18,3  
 

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

Exportações (jul.) 20,6 20,4 8,3   51,1 28,3 12,5 
 

Importações (jul.) 45,0 51,7 17,3   46,2 14,0 30,4 
 

ICMS (jul.)(3) 31,4 30,4 20,1   9,1 7,9 9,0 
 

FPE (jul.)(3) 36,5 30,6 17,5   27,6 28,3 22,4 
 

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

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