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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A Itália e a Espanha serão os principais beneficiários do grande plano europeu de 
recuperação pós-pandemia. Graças a um empréstimo coletivo da União Europeia (UE), 
inédito na história do bloco, os dois países receberão cerca de metade dos 750 bilhões de 
euros planejados pela UE para a retomada econômica do continente. A Itália receberá 
191,5 bilhões de euros em doações e empréstimos e a Espanha, 140 bilhões. 
 
"Todos nós temos uma responsabilidade para com os cidadãos europeus que pagam 
impostos para financiar nosso plano nacional", acrescentou o primeiro-ministro italiano, 
Mario Draghi.  
 
A Comissão Europeia aprovou recentemente os planos dos dois países, que investirão 
dinheiro em infraestrutura e na transição ecológica e digital. Dia 22, aprovou o pacote da 
França, da ordem de 100 bilhões de euros. As primeiras remessas chegarão em julho, 
embora a maior parte dos recursos esperados em 2021 seja entregue no fim do ano, 
quando a recuperação econômica estará em curso. 
 
Muitos economistas temem que esses fundos beneficiem principalmente as grandes 
empresas, e não tanto as pequenas e médias empresas. As críticas também apontam para 
a falta de consenso político em torno do plano, idealizado pelo socialista Pedro Sánchez e 
sua ministra da Economia, Nadia Calviño, com pouca consulta aos demais partidos. 
 
Na Itália, porém, a percepção é muito diferente. Mario Draghi, a quem se atribui um papel 
fundamental na estabilidade da zona do euro frente a crise da dívida há uma década, foi 
levado ao poder para implementar o plano de retomada. Um plano que catalisou 
precisamente todas as tensões políticas no país, e até mesmo fez cair o governo anterior 
de Giuseppe Conte em janeiro. 
 
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos-EUA), Jerome 
Powell, reforçou a sinalização de que não vê pressa em retirar estímulos, reiterando a sua 
visão de que a disparada da inflação nos EUA se deve, em grande parte, a fatores 
temporários. 
 
Falando em seu depoimento semestral ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos 
EUA, Powell disse que há muitas incertezas em torno dos dados econômicos, devido ao 
"cenário não usual de reabertura econômica", se referindo aos dados de inflação e do 
mercado de trabalho do país. 
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O presidente do Fed disse que a disparada da inflação ao consumidor vem, em grande 
parte, de categorias cujos preços foram especialmente impulsionados pela reabertura, 
como veículos usados, além de itens que foram prejudicados no ano passado. "Estes são 
itens que devem parar de subir e, eventualmente, começarão a cair", disse Powell, que 
reconheceu, no entanto, que a inflação pode se mostrar mais persistente do que o 
esperado, devido ao elevado nível de incertezas em torno do tema. Questionado sobre o 
assunto, Powell concordou que uma inflação de 5% seria "inaceitável". 
 
O banco central americano concordou com a afirmação de que a recuperação do mercado 
de trabalho foi mais lenta do que o esperado, mas atribuiu a lentidão às dificuldades em 
recolocar trabalhadores em novas posições e apontou o fato de que muitos ainda não se 
sentem confortáveis em voltar a trabalhar devido à possibilidade de expor parentes 
vulneráveis à covid-19 ou porque não têm onde deixar dependentes durante o dia, 
enquanto as creches e escolas não voltarem a pleno funcionamento. 
 
Questionado sobre a crescente desigualdade de renda nos EUA, o presidente do Fed disse 
também que a mobilidade social se estagnou no país e ficou para trás de outras 
economias desenvolvidas, prejudicando a economia americana. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da inflação oficial do país, 
ficou em 0,83% em junho, 0,39 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de maio – 0,44, mais 
de um terço da taxa registrada em junho é derivada das altas na gasolina e na energia 
elétrica. 
 
No ano, o indicador acumula alta de 4,13% e, em 12 meses, de 8,13%, acima dos 7,27% 
registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice é superior ao teto da meta 
estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%. 
 
Houve variações positivas nos nove grupos de produtos e serviços pesquisados e o maior 
impacto (0,28 p.p.) no mês de junho veio dos Transportes (1,35%), o único grupo a 
apresentar queda em maio (-0,23%). Na sequência, vieram Habitação (1,67%), que 
acelerou em relação ao mês anterior (0,79%), e Alimentação e bebidas (0,41%), cujo 
resultado ficou próximo ao do IPCA-15 de maio (0,48%). O grupo Saúde e cuidados 
pessoais (0,53%) teve variação menor que a do mês anterior (1,23%) e contribuiu com 
0,07 p.p no índice geral. Os demais grupos ficaram entre o 0,03% de Educação e o 1,38% 
de Artigos de residência. 
 
Os dados, divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mostram que a 
demanda por transporte aéreo no mercado doméstico brasileiro (medida em receita por 
passageiro por quilômetro, ou RPK) apresentou queda de 43,4% em maio deste ano na 
comparação com igual período de 2019, quando a pandemia ainda não afetava o setor. A 
oferta apresentou queda de 43,7% em igual base de comparação. Os resultados sinalizam 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/anac/
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uma melhora depois do pico de covid-19 deste ano, que levou a demanda do setor a cair 
61% em abril na comparação com igual mês de 2019. 
 
Em maio, foram transportados 3,63 milhões de passageiros, o que representa uma queda 
de 49% na comparação com o registrado em maio de 2019. A ocupação das aeronaves foi 
de 82,2%, alta de 0,6%, com as empresas ajustando melhor a oferta diante do período de 
dificuldade. 
 
Os números da Anac apontam que a Azul segue liderando pelo terceiro mês consecutivo 
(março até maio) o mercado doméstico, com 36,6% de participação, seguida por Latam, 
com 32,2%, e Gol, com 30,7%. A Azul tem adotado uma postura agressiva na oferta de 
voos no Brasil. A aérea opera sozinha em 70% das suas rotas, o que acaba sustentando o 
preço dos bilhetes ao evitar concorrência. 
 
No mercado internacional, considerando fatores como fechamento de fronteiras e 
restrição de viagem a turismo, os indicadores permanecem sob forte retração. A demanda 
de passageiros no quinto mês do ano foi 88% menor do que o registrado em 2019. A 
queda na oferta foi de 66,2%. 
 
Segundo o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do segundo trimestre, divulgado dia 24, o 
Banco Central (BC) revisou sua estimativa de crescimento para a economia brasileira em 
2021 e passou a prever uma taxa de 4,6% para o Produto Interno Bruto (PIB). A 
expectativa anterior da instituição, divulgada em março deste ano, era de uma alta menor 
de 3,6% no nível de atividade em 2021. 
 
A expectativa para o nível de atividade foi feita em meio à pandemia de Covid, que 
derrubou o PIB em 2020. Entretanto, a economia tem mostrado forte reação nos últimos 
meses, com a recuperação da atividade mundial e a alta dos preços das "commodities" 
(produtos básicos, como alimentos, minério de ferro e petróleo). 
 
Segundo o Banco Central, o aumento na previsão para o PIB deste ano reflete, 
principalmente, o resultado melhor do que o esperado no primeiro trimestre, quando foi 
registrada uma alta de 1,2%, apesar da piora da crise sanitária. O BC diz esperar resultado 
próximo à estabilidade para o nível de atividade no segundo trimestre e "crescimento ao 
longo da segunda metade do ano". 
 
"Adicionalmente, recuperação parcial da confiança dos agentes econômicos, medidas de 
preservação do emprego e da renda, prognóstico de avanço da campanha de vacinação, 
elevados preços de 'commodities' e efeitos defasados do estímulo monetário [cortes de 
juros do ano passado] indicam perspectivas favoráveis para a economia". A instituição 
informou, ainda, que apesar da redução significativa dos riscos para a recuperação 
econômica, ainda há "bastante incerteza sobre o ritmo" de crescimento.  
 
"Entre os fatores que podem diminuir a taxa de expansão destaca-se o risco de 
surgimento ou disseminação de novas variantes de preocupação do SARS-CoV-2. 
Dificuldade para obtenção de insumos e custos elevados em algumas cadeias produtivas e 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/pib-do-brasil-despenca-41percent-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/pib-do-brasil-despenca-41percent-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/01/pib-do-brasil-cresce-12percent-no-1o-trimestre-mostra-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/01/pib-do-brasil-cresce-12percent-no-1o-trimestre-mostra-ibge.ghtml
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eventuais implicações da crise hídrica na bacia hidrográfica do Paraná para a geração de 
energia elétrica são fatores adicionais que podem atenuar o ritmo de recuperação da 
atividade", avaliou o Banco Central. 
 
Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), 
o investimento estrangeiro direto caiu praticamente pela metade no Brasil no primeiro 
semestre de 2020. Os aportes internacionais somaram U$ 18 bilhões (R$ 103 bilhões) na 
primeira metade do ano, recuo de 48% em relação a igual período de 2019, impactados 
pela pandemia e pela paralisação do programa de privatizações lançado pelo governo 
brasileiro no ano passado.  
 
O investimento estrangeiro direto (IED) é voltado para o longo prazo, diferentemente do 
investimento no mercado de capitais, que visa ganhos num prazo mais curto. O IED inclui, 
por exemplo, a compra por estrangeiros de participações significativas em empresas 
nacionais, a abertura de filiais de multinacionais em território brasileiro e investimentos 
na construção de fábricas ou em obras de infraestrutura. 
 
A queda do investimento estrangeiro direto no Brasil foi superior à registrada na América 
Latina e Caribe como um todo (-25%). Na região, Chile (67%) e México (5%) tiveram 
aumento da entrada de recursos, enquanto Colômbia (-34%), Argentina (-40%) e Peru (-
72%) registraram quedas. Em todo o mundo, os fluxos de investimento direto somaram 
US$ 399 bilhões no primeiro semestre, queda de 49% em comparação com os mesmos 
meses de 2019, com recuo maior nos países desenvolvidos (-75%) do que naqueles em 
desenvolvimento (-16%). 
 
Para este ano, a estimativa é que os investimentos cresçam entre 10% e 15% globalmente 
– deixando o IED ainda em torno de 25% abaixo do nível de 2019. As estimativas atuais 
apontam para uma nova alta em 2022, que podem levar os investimentos de volta ao 
patamar de 2019, a US$ 1,5 trilhão. A recuperação, no entanto, deverá ser desigual, com 
as economias desenvolvidas puxando a retomada. Enquanto os fluxos para a Ásia devem 
seguir firmes, o relatório aponta que uma recuperação substancial para a África e para a 
América Latina é improvável no curto prazo. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Com base nos dados divulgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), o setor 
mineral baiano vai registrar um aumento de mais de 53% em sua produção no primeiro 
semestre de 2021, em relação ao mesmo período de 2020. Estes dados serão utilizados 
para um balanço do primeiro semestre da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). 
 
A produção mineral bruta comercializada passou de R$ 3,7 bilhões, ante R$ 2,7 bilhões no 
período de 2020. O resultado coloca a Bahia em terceiro lugar no ranking nacional dos 
maiores produtores minerais, ficando atrás apenas de Minas Gerais e Pará. O bom 
resultado também representa um incremento de receitas para os municípios com 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/para-bancos-internacionais-saida-de-investidores-dobrara-neste-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/plano-de-privatizacao-de-guedes-nao-passa-ainda-nem-da-fase-de-estudos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/07/plano-de-privatizacao-de-guedes-nao-passa-ainda-nem-da-fase-de-estudos.shtml


 

5 

Semanal (21-27/06/2021) 
 

produção mineral, que recebem 60% da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM), a contribuição paga pelas mineradoras. 
 
Em Jaguarari, no norte do estado, por exemplo, esta contribuição no período cresceu 
161%, indo de R$ 3,2 milhões em 2020 para R$ 8,5 milhões em 2021. Outro caso 
expressivo foi o de Caetité, cuja CFEM passou de R$ 72 mil para R$ 2,5 milhões. Um 
crescimento de 3500%. Os números foram coletados no dia 16 de junho e a expectativa é 
que com o fechamento do mês sejam ainda maiores. 
 
Atualmente, a Bahia é o maior produtor brasileiro de barita, bentonita, cromo, diamante, 
magnesita, quartzo, salgema e talco; o segundo maior produtor de níquel; e o terceiro de 
cobre. É, ainda, o único produtor de vanádio e urânio do Brasil. 
 
A exportação de produtos do agronegócio da Bahia avançou 27,3% em maio ante o 
mesmo mês do ano passado, – valor recorde desde novembro/20 – a US$ 418,7 milhões, 
com a forte demanda da China liderando os embarques baianos. O maior impulso para a 
marca foi o aumento das cotações das commodities, já que o avanço do índice de preços 
médios chegou a 20,3% no mês, enquanto o crescimento do indicador de quantum foi de 
5,7%. O setor respondeu por 46,4% das exportações baianas no ano até maio. 

 
Em abril de 2021, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) calculado 
pela SEI, autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento, expandiu 5,3%, na 
comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após 
contabilizar retração de 7,4% em março de 2021. Essa é a segunda taxa positiva registrada 
pelo indicador em 2021, recuperando parte da perda registrada no mês anterior. Cabe 
destacar que o mês de abril do ano corrente foi marcado pelo retorno escalonado das 
atividades econômicas na capital baiana. 
 
Investimentos previstos em mais de R$ 3,7 bilhões serão aplicados nas implantações de 
seis unidades industriais em cinco municípios baianos. Juntas, as empresas devem gerar 
mais de 3,9 mil empregos indiretos durante a fase de construção. Os protocolos de 
intenções foram assinados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na fase de 
operação serão criados 520 novos postos de trabalho. 
 
Em Antônio Gonçalves, São Gabriel, Mirangaba, a Casa dos Ventos deve investir mais de 
R$ 3,7 bilhões para implantar centrais eólicas destinadas a geração de energia elétrica. 
Somando, as centrais terão capacidade instalada prevista em até 4.098 Gigawatt-hora 
(GWh) por ano. Durante a fase de construção serão promovidos 3,8 mil novos postos de 
trabalho. Já na fase de operação, 23 empregos diretos serão gerados. Feira de Santana e 
Cruz das Almas foram outras duas cidades beneficiadas com os protocolos de 
investimentos. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/06/preco-alto-compensa-quebra-de-safra-e-faturamento-do-agro-deve-crescer.shtml


 

6 

Semanal (21-27/06/2021) 
 

2. Agropecuária 
 

 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou para cima a nova 
projeção do valor adicionado do setor agropecuário para 2021. Os dados mostram 
que os pesquisadores revisaram de 2,2% para 2,6% a previsão de crescimento do 
PIB do setor para este ano, na comparação com 2020, com crescimento de 2,7% 
para a produção vegetal e 2,5% para a produção animal. (Ipea, 23/06/2021). 
 

 O que motivou a revisão para cima foi a melhora no resultado esperado de itens 
importantes tanto na produção vegetal como animal no ano. Os principais riscos 
dessa projeção de crescimento estão relacionados à crise hídrica, que pode 
prejudicar mais do que o previsto a produção vegetal, e ao segmento da pecuária 
de bovinos, que ainda tem incertezas relativas à oferta e à demanda. (Ipea, 
23/06/2021). 
 

 Na produção vegetal, para o qual se projeta crescimento de 2,7% no ano, a queda 
esperada da produção de importantes culturas, como o café (-21,0%), algodão (-
19,7%), milho (-3,9%) e cana de açúcar (-3,1%), não é suficiente para comprometer 
o bom desempenho geral da agricultura sustentada nas altas da produção de soja 
(9,4%), do arroz (2,8%) e do trigo (27,9%). (Ipea, 23/06/2021). 
 

 Na produção animal, para a qual se espera alta de 2,5% no ano, há projeção de 
crescimento da produção de todos os segmentos: bovinos (0,9%), suínos (6,8%), 
aves (6,5%), leite (3,2%) e ovos (2,3%). Apesar de positivo, o desempenho da carne 
bovina ficou aquém do esperado, porém compensado pela forte alta de suínos e 
aves. (Ipea, 23/06/2021). 
 

 “A produção de suínos e frangos foi impulsionada pelo aumento do consumo em 
substituição ao da carne bovina, que permanece com preço elevado e oferta 
limitada de animais para abate”, explicou Pedro Garcia, um dos autores do estudo 
e pesquisador associado do Ipea. (Ipea, 23/06/2021). 
 

 O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do 
Planejamento (Seplan), apontou crescimento de 4% no primeiro trimestre de 2021, 
na comparação com o mesmo trimestre de 2020. Os destaques são os preços da 
soja, com crescimento de quase 90%; algodão (+69%); café (+20% em média); 
mamão (+120%); boi (+53%). (SEI, 2021). 
 
 

 No primeiro trimestre de 2021, o PIB do agronegócio totalizou R$ 21,6 bilhões, 
correspondendo a 25,1% de toda a atividade econômica baiana. Essa elevada 
participação é decorrente tanto do crescimento do agronegócio acima do 
observado para o conjunto da economia, quanto da elevação nos preços das 
atividades do agronegócio, particularmente os produtos agrícolas que têm 
mantido a trajetória de crescimento das cotações nos mercados 
internacionais. (SEI, 2021). 
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3. Indústria 

 
 A Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

aponta para resultados positivos em maio de 2021. A produção industrial, que 
tinha caído em abril, cresceu. O índice ficou em 52,8 pontos e é o melhor resultado 
para o mês desde 2017, o que indica um maio mais intenso do que os quatro anos 
anteriores. Além disso, o índice de evolução do número de empregados subiu para 
51,1 pontos, se afastando da linha de 50 pontos. Já são 11 meses seguidos sem 
que o índice registre queda do emprego na indústria. A Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) alcançou 70% em maio de 2021, após crescimento de dois pontos 
percentuais em relação a abril. A UCI se encontra 15 pontos percentuais acima da 
registrada em maio de 2020, que foi o primeiro mês de recuperação após a crise 
da primeira onda de covid-19. O percentual é o maior para o mês desde 2014, 
quando alcançou 71%. (CNI, 23/06/2021). 
 

 Ainda de acordo com a Sondagem Industrial da CNI, o índice de estoque efetivo em 
relação ao planejado registrou 49,2 pontos em maio, um recuo de 0,4 ponto na 
comparação com abril.  Mesmo assim, o índice permanece relativamente próximo 
à linha de 50 pontos que indica que os estoques estão próximos ao planejado pelas 
empresas. O otimismo dos empresários industriais em relação aos próximos seis 
meses voltou a crescer em junho. O índice de expectativa de demanda aumentou 
1,2 ponto em relação a maio e está 11,2 pontos superior ao registrado em junho 
de 2020. Esse é o maior nível do indicador em 2021. O otimismo em relação à 
exportação permaneceu praticamente constante em relação ao mês anterior: alta 
de 0,1 ponto. (CNI, 23/06/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário da Indústria da Construção (Icei-Construção), 
medido pela CNI, cresceu 2,9 pontos em junho, alcançado 58,9 pontos. O resultado 
atual mostra que a confiança está se tornando mais forte e disseminada. Esse é o 
segundo aumento consecutivo do índice, que reverte a maior parte da queda de 
confiança que havia sido registrada desde o início de 2021 até abril. A Utilização da 
Capacidade Operacional (UCO) se manteve estável em 63%. O indicador contrasta 
com o nível observado em maio de 2020, quando o setor sentia os efeitos da crise 
econômica causada pelo surgimento da pandemia de covid-19 no Brasil. Naquele 
mês a UCO havia sido de 53%. (CNI, 25/06/2021). 
 

 Ainda com base nos dados do Icei-Construção, os níveis de atividade e emprego 
seguiram em queda, embora em um ritmo inferior às dos cinco meses anteriores. 
O índice de evolução do nível de atividade da Indústria da Construção foi de 48,4 
pontos no mês. Em abril, índice estava em 46,5 pontos. O índice de evolução do 
emprego ficou em 48,2 pontos, indicando queda com relação ao mês anterior 
(46,1 pontos). É o sexto mês consecutivo de queda. A intenção de investir da 
Indústria da Construção ficou estável entre maio e junho. O índice variou -0,2 
ponto, se situando em 41,6 pontos, acima da sua média histórica. (CNI, 
25/06/2021). 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industria-da-construcao/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=Sondagem_IndConstMai21
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 O Índice de Confiança da Construção (ICST), do Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), subiu 5,2 pontos em junho, para 92,4 pontos, 
registrando a segunda alta consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice 
avançou 1,2 ponto, a primeira elevação no ano. Segundo avaliação de Ana Maria 
Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção do FGV/Ibre, “Com a maior alta 
mensal desde julho do ano passado, o Indicador de Confiança da Construção 
recuperou o nível do início do ano. Vale destacar o avanço dos dois componentes, 
sinalizando uma melhora do ambiente de negócios atual com repercussão muito 
positiva sobre as expectativas. A pressão dos preços das matérias primas sobre os 
orçamentos e novos projetos não arrefeceu e continua sendo um dos grandes 
obstáculos às atividades das empresas. No entanto, prevaleceu a percepção de 
que a alta dos preços não está afetando a demanda, que voltou a crescer. A grande 
questão que se levanta é em que medida essa melhora se sustenta, ou seja, se a 
demanda suportará o repasse dos aumentos de custo”. (FGV/Ibre, 25/06/2021). 
 

 A petrolífera estatal brasileira Petróleo Brasileiro SA desqualificou a oferta da 
Excelerate Energy LP, dos Estados Unidos, para o arrendamento de um terminal de 
gás natural liquefeito (GNL) no nordeste do estado da Bahia. A Petrobras afirmou 
em nota em seu site que desclassificou a Excelerate por não cumprir as regras da 
licitação para locação do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA). A 
Excelerate, única empresa a licitar o aluguel, se ofereceu para pagar cerca de 3 
milhões de reais ($ 597.729) por mês durante 30 meses, ou um total de 92,1 
milhões de reais. A empresa de GNL tem até 28 de junho para apelar da decisão. 
Esta é a segunda vez que a Petrobras tenta vender o arrendamento, tendo 
também desclassificado o único licitante na licitação anterior. (Reuters, 
21/06/2021). 
 

 No setor mineral, o bom momento do minério de ferro no mercado mundial fez 
com que o Brasil aumentasse a arrecadação dos royalties da mineração. De janeiro 
a maio, o repasse da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (Cfem) foi de R$ 3,58 bilhões, valor mais que o dobro do apurado no 
mesmo período de 2020, quando foram arrecadados R$ 1,7 bilhão. Segundo 
Waldir Salvador, consultor de Relações Institucionais e Econômicas da Associação 
dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (Amig), enquanto Pará e 
Minas Gerais, líderes absolutos em arrecadação de Cfem, se destacam pela 
exploração e exportação do minério de ferro, a Bahia vem ganhando espaço com a 
valorização do cobre e ouro no período. “A arrecadação de royalties da mineração 
no estado teve aumento de 75% de janeiro a abril de 2021 na comparação com o 
mesmo período do ano passado, chegando a R$ 43,45 milhões. Em maio, também 
percebemos aumento na Cfem”. Salvador afirmou, ainda, que a Bahia tem atraído 
investimentos da indústria extrativa nos últimos anos, o que resulta em maior 
produção mineral. “Em meio à crise sanitária da pandemia, em que vários 
municípios enfrentam redução das receitas, os territórios com mineração respiram 
mais aliviados por causa da arrecadação de Cfem”. (Valor Econômico, 22/06/2021). 
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4. Comércio Varejista 
 

 Em junho, considerando o ajuste sazonal, o indicador Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) cresceu 2,1%, após duas quedas consecutivas, ficando com 67,5 pontos. 
Entretanto, na comparação com o mesmo período do ano de 2020 houve retração 
de 2,6%. (CNC, 21/06/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV Ibre ao crescer, em junho, 4,7 
pontos, registra 80,9 pontos, maior patamar desde novembro de 2020 (81,7 
pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 4,2 pontos após um período 
de seis meses de queda. (FGV/Ibre, 24/06/2021). 
 

 No primeiro trimestre de 2021, o setor de saúde, higiene pessoal e beleza foi o 
segundo maior em números de pedidos no varejo on-line, de acordo com a 
empresa de pesquisas Neotrust. Na avaliação da empresa de trade marketing 
digital Lett, a melhora na atuação nesse canal pode potencializar em até 30% a 
conversão dos anúncios em vendas. (Valor Econômico, 23/06/2021). 
 

 A reabertura das lojas físicas, em meados de abril, impulsionou as vendas nesses 
canais. No período de janeiro a 6 de junho foi observado alta de 36,0% no volume 
de vendas de eletrônicos, em relação ao igual período de 2020. Produtos de 
informática cresceram 22,0% sobre uma venda mais forte em 2020 do que a de 
eletrônicos. (Valor Econômico, 24/06/2021).  
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 Em abril de 2021, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) 
calculado pela SEI, autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento, expandiu 
5,3%, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste 
sazonal), após contabilizar retração de 7,4% em março de 2021. Essa é a segunda 
taxa positiva registrada pelo indicador em 2021, recuperando parte da perda 
registrada no mês anterior. Cabe destacar que o mês de abril do ano corrente foi 
marcado pelo retorno escalonado das atividades econômicas na capital baiana. Os 
destaques para as aberturas dos shoppings centers, centros comerciais, comércio 
de rua, academias, igrejas e hotéis, enquanto as praias, cinemas e os teatros foram 
mantidos as restrições. Com isso, cinco das seis variáveis que compõe o indicador 
foram impactadas, com destaque para passageiros de ônibus intermunicipais 
(15,9%), que apontou a variação positiva mais expressiva, seguido por consumo de 
combustível (10,3%), depois passageiros de ônibus urbanos (9,8%), carga portuária 
(6,0%), e consumo energia elétrica (3,1%). Em contrapartida, apenas, os 
passageiros no aeroporto internacional de Salvador (-10,3%) recuaram. (SEI). 
 

 Depois de decidir pelo fim da produção de veículos no Brasil, em janeiro, a Ford 
anuncia agora que vai investir no aluguel de carros por assinatura no Brasil, com 
foco no setor luxo. Os modelos já disponíveis em 200 cidades são as versões da 
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picape Ranger e da SUV Territory. Os exemplares são importados da China e da 
Argentina, respectivamente. A contratação da assinatura é totalmente digital, mas 
tanto a retirada quanto o suporte ao cliente serão feitos em concessionárias da 
rede da Ford no país. O movimento da montadora acompanha uma tendência já 
adotada por outras companhias do setor, como Fiat e Volkswagen. A entrada no 
mercado de assinaturas de carros e o serviço voltado para apoio são indicativos de 
como a empresa vai atuar no Brasil daqui para frente, depois da reestruturação 
anunciada que resultou na demissão de milhares de trabalhadores. Montadoras 
como a Ford perceberam o potencial do mercado de aluguel de carros ao 
identificar a mudança no comportamento dos consumidores e a crescente 
participação das locadoras de veículos no total de suas vendas. (Valor Econômico). 
 

 As altas nos preços de gasolina e de energia elétrica responderam, sozinhas, por 
43% da elevação de 0,83% do IPCA-15 de junho. O preço da gasolina avançou 
2,86% pelo IPCA-15 de junho, com impacto percentual de 0,17 ponto percentual 
no índice. Já a energia elétrica teve alta de 3,85% e exerceu impacto também de 
0,17 ponto percentual. Ou seja, a influência dos dois índices foi de 0,34 ponto 
percentual da taxa de 0,83%. Com forte aceleração nos preços desde 2020, a 
gasolina já acumula alta de 45,86% nos últimos 12 meses. No caso da energia 
elétrica, a falta de chuvas em 2021 tem sido a principal influência para os preços, 
que acumulam variação de 12,75% em 12 meses e 5,49% apenas este ano. A alta 
de energia elétrica em junho foi influenciada pelo acionamento da bandeira 
vermelha patamar 2, com acréscimo de R$ 6,243 a cada 100 kWh consumidos. Em 
maio, estava em vigor a bandeira vermelha patamar 1, que adiciona um valor 
menor na conta de luz (R$ 4,169 para os mesmos 100 kWh consumidos). O 
movimento também foi puxado por tarifários no fim de abril em algumas áreas de 
abrangência do índice, como Fortaleza, Salvador e Recife. (Valor Econômico). 
 

 O setor de turismo aposta na retomada das atividades em todo o país no segundo 
semestre do ano. Isso porque, de acordo com pesquisa da agência de viagens 
online Zarpo, cerca de 90% dos viajantes brasileiros devem viajar até o final de 
2021. Um dos principais motivos para esta alta intenção, segundo o levantamento, 
é a sensação de segurança sanitária por parte dos turistas nos hotéis e resorts 
nacionais. Juntos, eles são responsáveis por mais de 20% das adesões ao Selo 
Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, que assegura aos 
estabelecimentos a adoção de protocolos de biossegurança contra a covid-19. 
Entre os destinos mais buscados, dois são nordestinos: Porto Seguro (BA) e Porto 
de Galinhas (PE). A região também é responsável pelo interesse de mais da metade 
(52,3%) dos viajantes. (MTur). 
 

 O Brasil possui hoje, mais de 28,4 mil adesões ao Selo em 15 tipos de atividades 
turísticas, como meios de hospedagem, parques temáticos, restaurantes, 
cafeterias, bares, centros de convenções, feiras, exposições e guias de turismo. Em 
quantitativo, os estados de São Paulo (5.578), Rio de Janeiro (3.832) e Minas Gerais 
(2.319) permanecem à frente. Já no Nordeste, região mais procurada pelos 
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turistas, os estados da Bahia (1.727), Alagoas (1.527) e o Rio Grande do Norte 
(1.051) são os estados com maiores adesões. (MTur). 
 

 O turismo de proximidade aparece como uma das tendências na retomada das 
atividades turísticas e, segundo dados da ClickBus, o turismo rodoviário parece que 
se beneficiará em grande parte desse aumento da procura por destinos até 300 
quilômetros de distância. Dados da empresa mostram que o setor deve apresentar 
um crescimento de até 55% já no segundo semestre deste ano. Para chegar a esses 
dados, a empresa analisou o comportamento de buscas dos consumidores e, 
também, a recuperação de setores afins em outros países. Em março de 2021 
houve queda de 45% na emissão de passagens online enquanto em abril observou-
se um crescimento de 3% em relação às vendas na comparação com o mês 
anterior. (MTur). 
 

 As entidades ligadas ao setor de turismo apresentaram uma nova proposta ao 
governo federal para endereçar as isenções tributárias que acabaram ficando de 
fora do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), aprovado 
no início de maio. Pela nova proposta, o custo com o socorro via isenção ao setor 
terá custo de R$ 10,5 bilhões entre 2021 e 2026, contra um custo de R$ 35,3 
bilhões na versão anterior. O Congresso deverá se debruçar sobre os vetos na 
primeira semana de julho e, até lá, a categoria articula com o governo uma saída 
para o impasse, disse Doreni Caramori, presidente da Associação Brasileira dos 
Promotores de Eventos (Abrape), entidade que faz parte do G20, grupo de 21 
associações da cadeia de turismo e que tem encabeçado as conversas. O programa 
abriu espaço para se parcelar débitos das empresas com o fisco, mas os tópicos 
relacionados às isenções foram vetados, sob o argumento de que nem todas as 
empresas da categoria precisariam de ajuda. (Valor Econômico). 
 

 A empresa de venda de ingressos Eventim fechou um acordo comercial com a 
IMM, que pertence ao fundo Mubadala, de Abu Dhabi, para comercializar os 
eventos e shows que eram negociados exclusivamente pela IMM por meio da 
Tudus, que será desativada. Um dos mais afetados pela pandemia, o setor de 
entretenimento deverá passar por um forte movimento de consolidação para 
tentar sair fortalecido após o momento mais crítico da crise sanitária. Com a 
aliança entre as empresas, a Eventim do Brasil passa a ser responsável pela 
comercialização de importantes ingressos de eventos no país, como as turnês 
brasileiras do Cirque du Soleil, São Paulo Fashion Week e o Taste of São Paulo, por 
exemplo. A IMM ficará encarregada da produção e conteúdo dos shows, que 
incluem musicais e eventos esportivos. (Valor Econômico). 
 

6. Comércio Exterior 
 

 A exportação de produtos do agronegócio da Bahia avançou 27,3% em maio ante o 
mesmo mês do ano passado, – valor recorde desde novembro/20 – a US$ 418,7 
milhões, com a forte demanda da China liderando os embarques baianos. O maior 
impulso para a marca foi o aumento das cotações das commodities, já que o 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/06/preco-alto-compensa-quebra-de-safra-e-faturamento-do-agro-deve-crescer.shtml
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avanço do índice de preços médios chegou a 20,3% no mês, enquanto o 
crescimento do indicador de quantum foi de 5,7%. O setor respondeu por 46,4% 
das exportações baianas no ano até maio. 
 

 Os subsídios ao setor agrícola continuam a aumentar e alcançaram US$ 720 
bilhões por ano entre 2018 e 2020 em 54 países monitorados pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os países ricos continuam 
a assegurar boa parte da renda de seus produtores com a política, enquanto China, 
Índia e Indonésia estão entre os que mais aumentaram as ajudas destinadas ao 
setor no período. Metade dos subsídios à agricultura cria distorções nos mercados, 
é inequitativo e prejudicial tanto para o ambiente como para a segurança 
alimentar global, segundo o relatório. Entre 2018 e 2020, consumidores pagaram 
US$ 272 bilhões por produtos com preços mais elevados (sob a forma de preços 
mínimos estabelecidos pelos governos), e houve US$ 66 bilhões em transferências 
de orçamentos anuais para produção ou utilização, sem limitações, de insumos 
variados como energia ou fertilizantes. Apenas 6% da ajuda dos governos (US$ 26 
bilhões ao ano) foi gasta em inovações na agricultura. (Valor Econômico, 
23/06/2021). 
 

 Com o aval dado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) para a 
importação de milho dos Estados Unidos, empresas brasileiras que aguardavam a 
liberação já trabalham para começar a trazer o grão. A Resolução Normativa nº 32, 
que autoriza a importação, já foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O 
documento do órgão altera regras sobre cultivares transgênicas e torna viável, 
entre outros pontos, a compra do cereal norte-americano – a mudança valerá a 
partir de 1º de julho. Importadores relatam tratativas adiantadas para a 
contratação de ao menos três navios, com aproximadamente 65 mil toneladas 
cada. Eles devem chegar ao país, provavelmente por Santa Catarina, a partir da 
segunda quinzena do próximo mês. (Valor Econômico, 21/06/2021). 
 

 O setor da construção civil tenta reduzir as tarifas de importação de aço para 
minimizar a alta de preços do produto nacional. Segundo o presidente do Secovi- 
SP, Basílio Jafet, nos últimos 12 meses o Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC) subiu 15%. Ele disse que o aço é um dos componentes com maior 
participação no índice. “Os reajustes são constantes no país e o pleito é a redução 
da alíquota do Imposto de Importação para ter mais igualdade no mercado 
brasileiro”, disse Jafet. Atualmente, a alíquota é de 12%. (Valor Econômico, 
22/06/2021). 
 

 O acordo de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, com a China está 
beneficiando o Brasil no setor de proteínas. Os brasileiros estão com exportações 
recordes para os americanos neste ano, e obtendo preços médios bem mais 
elevados do que os de há um ano. Nas contas do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (Usda), o Brasil participou com 8% das importações de carne 
bovina feitas pelos EUA, de janeiro a abril, últimos. No mesmo período de 2020, 
eram 4%. O dado da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), que engloba o 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/exportacao-do-agronegocio-sobe-337-em-maio-e-bate-recorde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/exportacao-do-agronegocio-sobe-337-em-maio-e-bate-recorde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/carne-deve-continuar-escassa-no-prato-brasileiro-ate-o-final-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/carne-deve-continuar-escassa-no-prato-brasileiro-ate-o-final-de-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/por-que-o-consumo-de-carne-bovina-no-brasil-deve-voltar-em-2021-ao-patamar-de-decadas-atras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/por-que-o-consumo-de-carne-bovina-no-brasil-deve-voltar-em-2021-ao-patamar-de-decadas-atras.shtml


 

13 

Semanal (21-27/06/2021) 
 

período de janeiro a maio, mostra que o Brasil colocou 15 mil toneladas de carne 
bovina nos Estados Unidos neste ano, com receitas de US$ 76,2 milhões. (Folha de 
S. Paulo, 21/06/2021). 
 

 Apesar da grande repercussão da alta de preços das commodities na balança 
comercial do país neste ano, o setor externo teve contribuição negativa no PIB do 
primeiro trimestre, cenário que deve se manter na média do ano, segundo 
analistas. A projeção do Ibre para exportação era de alta de 0,9% no primeiro 
trimestre em relação a igual período do ano passado. Para as importações a 
estimativa era de alta de 6%. Os dados do IBGE revelaram alta de 0,8% e de 7,7% 
respectivamente, sempre na comparação interanual. “A contribuição do setor 
externo foi negativa no primeiro trimestre. E com uma aceleração relativa, na 
margem, da absorção doméstica teremos possivelmente contribuições negativas 
no curto prazo e na média do ano também”, destaca o Ibre. Pelas projeções do 
Ibre, o setor externo deve tirar algo próximo a 0,1 ponto percentual do PIB em 
2021. No primeiro trimestre a contribuição negativa foi de 1,1 ponto percentual. 
(Valor Econômico, 21/06/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 
 Depois de passar pelo Senado, foi aprovada na Câmara dos Deputados, na última 

quarta feira 23 de junho, a Medida Provisória (MP 1034/2021) que aumenta a 
tributação sobre o lucro de bancos e reduz benefícios tributários para a indústria 
química, retirando isenção sobre combustíveis e derivados na Zona Franca de 
Manaus, além da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 
automóveis para pessoas com deficiência, e distribuição de receitas das loterias 
esportivas. 
            

 O principal conteúdo do projeto, no entanto, é aumentar a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos, de 15% para 25% até 
31 de dezembro de 2021, e retornar para 20% a partir de 2022. Outras instituições 
financeiras: corretoras de câmbio, empresas de seguro, cooperativas de crédito, 
administradoras de cartão de crédito pagarão 20%, ao invés dos atuais 15%, até o 
final de 2021 e, em 2022, voltam para os 15%. 
 

 A MP prevê ainda, de forma escalonada, a revogação do Regime Especial da 
Indústria Química (Reiq) que concede incentivos tributários para o setor. O fim dos 
incentivos tributários para a indústria química e petroquímica será de quatro anos. 
 

 As atuais alíquotas de 1% de PIS e de 4,6% de Cofins permanecem  até junho de 
2021, e de  julho a dezembro sobem para 1,13% e 5,2%, respectivamente. As 
alíquotas serão de 1,26% para o PIS e de 5,8% para a Cofins em  2022. Em 2023 
aumentarão para 1,39% e 6,4%, respectivamente. Em 2024 o PIS será de 1,52% e a 
Cofins de 7%. Em 2025 voltam aos patamares normais de 1,65% o PIS e de 7,6% a 
Cofins.  
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 Sobre a tributação de combustíveis e derivados na Zona Franca de Manaus (ZFM), 

a legislação considera atualmente, isenta de tributos, a venda feita por produtores 
de outros pontos do pais para a ZFM. O atual texto propõe que essa isenção não 
seja aplicada no caso de venda de petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos ou 
gasosos derivados de petróleo. Do mesmo modo, os produtores localizados nessa 
Zona não terão isenção na importação, quer seja para consumo interno ou para 
viabilidade de processo produtivo para reexportação. 
 

 Sobre a redução de IPI para compra de automóveis  para pessoas com deficiência, 
a MP além de ampliar o valor de  R$ 70 mil para R$140 mil, permite o desconto 
também para pessoas com deficiência auditiva. Ressalta-se, entretanto, que o 
prazo contido na lei 8.989 de 1995 que previa esse benefício a cada dois anos, 
agora só poderá ser usufruído a cada três anos.  
 

 No que tange aos valores de arrecadação das loterias esportivas, propõe-se que do 
total arrecadado sairão primeiramente os prêmios (sem fixar montante) – o valor 
do imposto de renda será de 30%, a parcela da seguridade social será de 0,10% 
para apostas em meio físico e 0,05% para as virtuais. Atualmente a arrecadação 
bruta é dividida primeiramente entre prêmios, operador da loteria, Fundo Nacional 
de Segurança Pública (FNSP), seguridade social, clubes que cederam seus símbolos 
ao certame e escolas que alcançaram metas de desempenho em exames nacionais. 
Assim, as novas regras propõem (descontadas a primeira parte), que serão 
destinados: 0,82% para as escolas, 2,55% para o FNSP, 1,63% para os clubes e 95% 
para os operadores da loteria, que deve ser licitada para exploração pelo setor 
privado. A MP segue agora para sanção Presidencial. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Maio Junho Julho  Tendência 

Indústria (abr.) -10,0 -16,3 -9,8  2,3 3,7 7,6  
 

Comércio (abr.) 36,6 5,0 -0,3  17,8 14,2 7,8  
 

Serviços (abr.) 22,4 -3,5 -12,1  23,4 21,4 18,8  
 

Agricultura (maio)(2) 4,1     4,1 4,1 4,1 
 

Exportações (maio) 28,0 13,0 2,2   43,0 10,0 25,0 
 

Importações (maio) 48,0 37,3 -0,6   52,0 80,0 40,0 
 

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

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

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

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