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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

 

A prévia do índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês), composto na zona 
do euro, apontou para uma queda ao menor nível em seis meses, de 54,3 em outubro, 
ante 56,2 em setembro, de acordo com o IHS Markit. Trata-se do terceiro mês seguido de 
queda do indicador. 
 
Por setor, o PMI de serviços caiu de 56,4 para 54,7 no mesmo período, também no nível 
mais baixo em seis meses. Ainda conforme o IHS Markit, o setor superou a indústria pelo 
segundo mês seguido, que ficou estável em 58,6 em base mensal, com a atividade fabril 
registrando uma desaceleração no crescimento pelo quarto mês consecutivo. 
 
Por países, o PMI composto da Alemanha caiu para 52 em outubro, diante de 55,5 em 
setembro, atingindo o menor nível em oito meses. Na França, o PMI composto caiu de 
55,3 para 54,7, no mesmo período. 
 
“A pandemia contínua significa que os atrasos na cadeia de abastecimento seguem sendo 
uma grande preocupação, restringindo a produção e elevando os preços cada vez tanto na 
manufatura quanto no setor de serviços", disse o economista-chefe de negócios da IHS 
Markit, Chris Williamson. Segundo ele, o crescimento da atividade de negócios na zona do 
euro desacelerou drasticamente em meio a crescentes gargalos de oferta. 
 
Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a recuperação econômica pós-pandemia 
está em curso na América Latina e no Caribe, mas a covid-19 e as crescentes pressões 
inflacionárias ainda ameaçam atrapalhar as perspectivas para a região no curto e médio 
prazo. O fundo projeta crescimento de 6,3% para a economia regional em 2021, seguido 
por uma alta mais moderada, de 3%, em 2022. Mas a maior parte dos países ainda não 
retornará ao nível pré-pandemia, em razão principalmente da tendência de médio prazo 
da fragilidade dos mercados de trabalho. 
 
Para o Brasil, o FMI prevê crescimento de 5,2% em 2021 e de 1,5% para 2022 – abaixo da 
previsão média para a região. Países exportadores de commodities crescerão com mais 
força - como Peru (10% e 4,6%) e Chile (11% e 2,5%). O México deve crescer 5,7% e 4,9%, 
respectivamente. Já para a Argentina a previsão é de 7,5% e 2,5%. 
 
As projeções são do relatório “Perspectivas para a América Latina e o Caribe: Um longo e 
tortuoso caminho para a recuperação”. Além da covid-19 e da inflação, o FMI vê como 
riscos o aperto das condições financeiras globais, dificuldades ligadas à rolagem das 
dívidas soberanas e agitações sociais – em um período de agenda eleitoral pesada em 
vários países. 
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A crise da cadeia de suprimentos que ameaça a economia mundial corre o risco de durar 
pelo menos mais um ano, a não ser que os governos interfiram para ajudar a atenuar o 
desabastecimento, alertou uma das maiores empresas mundiais de transporte marítimo. 
Jeremy Nixon, diretor executivo (CEO) da Ocean Network Express (ONE), que transporta 
mais de 6% de todo o frete mundial acondicionado em contêineres, conclamou os 
governos a impulsionar os investimentos na capacidade dos portos, ferrovias, armazéns e 
sistemas rodoviários. 

Sobretudo no Reino Unido, Europa e Estados Unidos, as drásticas mudanças na demanda 
do consumidor durante a pandemia, a desestabilização do transporte marítimo global e 
um setor aéreo combalido criaram a crise mais grave de vários anos das cadeias de 
suprimentos mundiais. Junto com a volatilidade da demanda do consumidor, o setor de 
transporte marítimo enfrentou as ausências de portuários devido à covid e a falta de 
caminhoneiros, que levam os produtos a seus destinos finais no interior dos países e 
devolvem os contêineres vazios.  

O retrocesso do mercado de imóveis residenciais na China intensificou-se nas últimas 
semanas, afetado pela queda nas vendas e com mais incorporadoras imobiliárias deixando 
de pagar dívidas. Agora, foi registrado mais um marco negativo: os preços das casas 
começaram a cair pela primeira vez em seis anos.  A queda de 0,08% no preço das casas 
novas nas 70 cidades pesquisadas, registrada em setembro, pode ser pequena, mas tem 
potencial para representar um grande golpe na economia, uma vez que o setor imobiliário 
e setores relacionados representam quase 25% do Produto Interno Bruto (PIB).  

A confiança dos compradores de imóveis vem se evaporando com a crise da 2ª maior 
empresa imobiliária, a Evergrande, se espalhando pelo setor. Os possíveis compradores de 
imóveis já se perguntam se as construtoras, com dificuldades de caixa, conseguirão 
entregar seus apartamentos, e o risco é que se afastem, por medo de que o mercado 
imobiliário não seja mais uma aposta segura.  

 
1.2 Cenário Nacional 
 
O Banco Central (BC) divulgou que o Brasil registrou um déficit em suas transações 
correntes de US$ 1,7 bilhão em setembro A autoridade monetária estimava um déficit de 
US$ 1,9 bilhão. No mesmo mês de 2020, o saldo da conta corrente foi negativo em US$ 
346 milhões. 
 
Já no acumulado de 12 meses a diferença entre o que o país gastou e o que recebeu nas 
transações internacionais relativas a comércio, rendas e transferências unilaterais 
alcançou um saldo negativo de US$ 20,702 bilhões, o equivalente a 1,3% do PIB estimado 
pela autoridade monetária. Em agosto, o déficit foi equivalente a 1,2% do PIB. 
 
Para 2021, o BC calcula déficit em conta corrente de US$ 21 bilhões, conforme divulgado 
pela autoridade monetária no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI). 
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O saldo das operações de crédito do sistema financeiro cresceu 2% em setembro, para R$ 
4,429 trilhões, conforme divulgado dia 25 pelo Banco Central (BC). Em 12 meses, houve 
alta de 16%. Como proporção do PIB estimado pela autoridade monetária, o estoque de 
operações foi para 52,9%, frente a 52,4% em agosto. Em setembro de 2020, o saldo era de 
51,8%. 
 
O saldo total do crédito livre subiu 2,4% em setembro, chegando a R$ 2,599 trilhões, 
enquanto o crédito direcionado avançou 1,5%, para R$ 1,830 trilhões. O saldo total de 
crédito para as famílias aumentou 1,9% no mês, chegando a R$ 2,535 trilhões. Para as 
empresas, houve alta de 2,3%, para R$ 1,894 trilhões. 
 
As projeções mais recentes do BC para o crescimento do crédito em 2021 são: 12,6% para 
o total; 15,7% para o livre; 8,3% para o direcionado; 16,2% para pessoas físicas; 8% para 
pessoas jurídicas. 
 
Os dados divulgados, dia 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
apontam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da 
inflação oficial, ficou em 1,20% em outubro, 0,06 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 
setembro (1,14%). Trata-se da maior variação para um mês de outubro desde 1995 
(1,34%), e a maior variação mensal desde fevereiro de 2016 (1,42%). No ano, o IPCA-15 
acumula alta de 8,30% e, em 12 meses, de 10,34%, acima dos 10,05% registrados nos 12 
meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2020, a taxa foi de 0,94%.  
 
Com o maior impacto individual (0,19 p.p.) no mês de outubro, a energia elétrica (3,91%), 
foi destaque no grupo Habitação (1,87%). A alta decorre, em grande medida, da vigência 
da bandeira tarifária Escassez Hídrica, em todo o período de referência do índice, com 
acréscimo de R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, o mais alto entre 
todas as bandeiras. Durante o período base do IPCA-15, vigorou tanto a bandeira Escassez 
Hídrica, na primeira quinzena de setembro, quanto a bandeira vermelha patamar 2, na 
segunda quinzena de agosto. Outra contribuição importante dentro do grupo veio do gás 
de botijão (3,80%), cujos preços subiram pelo 17º mês consecutivo e acumulam, em 2021, 
alta de 31,65%. 
 
No grupo dos transportes, o destaque foram as passagens aéreas, que tiveram alta de 
34,35%, registrando impacto de 0,16 p.p. Houve aumento no preço das passagens em 
todas as regiões, sendo a menor delas em Goiânia (11,56%) e a maior em Recife (47,52%). 
Os combustíveis seguem em alta (2,03%) e continuam pressionando os preços. A gasolina, 
componente com o maior peso do IPCA-15, subiu 1,85% e acumula 40,44% nos últimos 12 
meses. Os demais combustíveis também apresentaram altas: etanol (3,20%), óleo diesel 
(2,89%) e gás veicular (0,36%). 
 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados 
dia 26 pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a economia brasileira gerou 313.902 
empregos com carteira assinada em setembro, que correspondem em setembro 
1.780.161 contratações e 1.466.259 demissões. Apesar de permanecer acima da marca de 
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300 mil postos formais, a geração de empregos teve desempenho pior do que em agosto 
deste ano, quando foram abertas 368.091 (dado revisado) e, também, na comparação 
com setembro do ano passado - foram criados 319.151 empregos com carteira assinada. A 
comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais 
adequada porque o governo mudou a metodologia no início do ano passado. 

Os números do Caged de setembro de 2021 mostram que foram criados empregos 
formais em todos os setores da economia. Os dados também revelam que foram abertas 
vagas em todas as regiões do país no mês passado. 

Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, no acumulado dos nove primeiros meses 
deste ano foram criadas 2,512 milhões de vagas. De janeiro a setembro do ano passado, 
foram fechados 558,59 mil empregos com carteira assinada. 

Ao final de setembro de 2021, o Brasil tinha saldo de 41,875 milhões de empregos com 
carteira assinada. Isso representa um aumento na comparação com janeiro deste ano 
(39,624 milhões de empregos) e, também, com setembro de 2020, quando o saldo estava 
em 38,684 milhões. 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), realizada pelo 
IBGE e divulgada dia 27 mostram que a taxa de desocupação recuou para 13,2% no 
trimestre encerrado em agosto, uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao 
trimestre até maio (14,6%). Apesar do recuo, isso ainda corresponde a 13,7 milhões de 
pessoas em busca de um trabalho no país.  
 
O número de pessoas ocupadas (90,2 milhões) avançou 4,0%, com mais 3,4 milhões no 
período. Com isso, o nível de ocupação subiu 2,0 pontos percentuais para 50,9%, o que 
indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. 
Em um ano, o contingente de ocupados avançou em 8,5 milhões de pessoas. 
 
A ocupação foi impulsionada pelo aumento de 1,1 milhão de trabalhadores (4,2%) com 
carteira assinada no setor privado (31,0 milhões). Os postos de trabalho informais 
também avançaram, com a manutenção da expansão do trabalho por conta própria sem o 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e do emprego sem carteira no setor privado. 
Inclusive, isso fez com que a taxa de informalidade subisse de 40,0% no trimestre 
encerrado em maio para 41,1%, no trimestre encerrado em agosto, totalizando 37,0 
milhões de pessoas. 
 
O trabalho informal inclui trabalhadores sem carteira assinada (empregados do setor 
privado ou trabalhadores domésticos), sem CNPJ (empregadores ou empregados por 
conta própria) ou trabalhadores familiares auxiliares. “Parte significativa da recuperação 
da ocupação deve-se ao avanço da informalidade. Em um ano a população ocupada total 
expandiu em 8,5 milhões de pessoas, sendo que desse contingente 6,0 milhões eram 
trabalhadores informais”, explica a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy. 
 
“Embora tenha havido um crescimento bastante acentuado no período, o número de 
trabalhadores informais ainda se encontra abaixo do nível pré-pandemia e do máximo 
registrado no trimestre fechado em outubro de 2019, quando tínhamos 38,8 milhões de 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/28/serie-historica-do-emprego-formal-nao-pode-ser-comparada-com-novo-caged-dizem-analistas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/28/serie-historica-do-emprego-formal-nao-pode-ser-comparada-com-novo-caged-dizem-analistas.ghtml
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pessoas na informalidade”, acrescenta Beringuy. 

O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou ontem a taxa básica de juros em 1,5 
ponto percentual, para 7,75% ao ano. Além disso, sinalizou nova alta da mesma 
magnitude para a próxima reunião. De acordo com o colegiado do Banco Central (BC), 
“questionamentos em relação ao arcabouço fiscal” aumentaram as chances de a inflação 
ficar acima do projetado. Ao lado da elevação das projeções do próprio Copom para a 
trajetória de preços, esse fator justifica a manutenção do ritmo de alta da Selic, segundo o 
colegiado.  

“Para a próxima reunião, o Comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude”, disse no 
comunicado divulgado após a decisão, tomada de maneira unânime. O colegiado lembrou 
que os próximos passos “poderão ser ajustados para assegurar o cumprimento da meta de 
inflação”. Nesse sentido, “dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de 
riscos e das projeções e expectativas de inflação”.  

Na avaliação do Copom, por causa “da deterioração no balanço de riscos e do aumento de 
suas projeções”, o ritmo atual de elevações é “o mais adequado para garantir a 
convergência da inflação para as metas no horizonte relevante”. 

1. 1.3  Cenário Baiano 

 

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA), em agosto, calculado pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à 
Secretaria do Planejamento (Seplan), retraiu 2,1%, na comparação com o mês 
imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após crescer de 0,2% em julho de 
2021. Essa taxa negativa contribuiu para o índice perder parte do ganho acumulado entre 
abril e julho (19,1%). 
 
Quatro das seis variáveis que compõe o indicador puxaram o índice para baixo, com 
destaque para os passageiros no aeroporto internacional de Salvador (-11,1%) que 
apontou a variação negativa mais expressiva, devido ao fim das férias do meio de ano, 
seguida por consumo de combustível (-11,1%), devido aos reajustes sucessivos em seus 
preços, depois passageiros de ônibus urbanos (-2,4%) e consumo energia elétrica (-0,4%). 
Em contrapartida, passageiros de ônibus intermunicipais (6,3%), e carga portuária (9,0%) 
avançaram. É importante destacar que o mês de agosto também foi marcado pela 
prorrogação de algumas medidas de combate à pandemia como a suspensão da realização 
de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de 
participantes, até meados do mês, refletindo no Índice. 
 
Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 28,8% quando comparado com o mês 
de agosto de 2020. Nos oito primeiros meses do ano, acumula alta de 12,1%, e nos 
últimos 12 meses acumula queda de 2,3%. 
 
Em setembro, segundo o Caged, a Bahia gerou 11.345 postos com carteira assinada, 
decorrente da diferença entre 61.793 admissões e 50.448 desligamentos. Com este saldo, 
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o estado passou a contar com 1.813.774 vínculos celetistas ativos, uma variação de 0,63% 
sobre o quantitativo do mês anterior. De responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Previdência, os dados do emprego formal foram sistematizados pela SEI.  
 
Mesmo diante de um contexto sanitário mundial atípico, todas as unidades federativas do 
país criaram vagas no mês de setembro. O país computou um saldo de 313.902 vagas, 
enquanto o Nordeste criou 90.678 postos. 
 
Em termos absolutos, a Bahia (11.345 postos) ocupou a quarta posição na geração de 
postos celetistas entre os estados nordestinos. Dentre os entes federativos, ficou na 
décima colocação. Em termos relativos à variação do estoque, localizou-se mais abaixo no 
ranking, em oitavo lugar no Nordeste e na décima nona posição no Brasil. 
 
Dos cinco grandes setores de atividade econômica, todos apresentaram saldo positivo em 
setembro de 2021 na Bahia: Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 
(3.656 vagas), Serviços (3.243 postos), Indústria geral (3.070 postos), Construção (803 
postos) e Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (573 postos). 
 
No agregado dos nove primeiros meses de 2021, levando em conta a série ajustada, que 
incorpora as informações declaradas fora do prazo, a Bahia preencheu 109.999 novas 
vagas – aumento de 6,46% em relação ao total de vínculos celetistas do início do ano. O 
crescimento do emprego celetista também foi observado no Brasil e no Nordeste no 
acumulado de janeiro a setembro, com 2.512.937 e 393.628 novas vagas, 
respectivamente. 
 
Em termos de saldo acumulado no ano, a unidade federativa baiana continuou à frente 
das demais do Nordeste, com Ceará (+75.376 postos) e Pernambuco (+70.500 postos) na 
segunda e terceira posições, respectivamente. Entre as unidades da Federação, situou-se 
na sétima colocação. Em termos proporcionais, a Bahia, com alta de 6,46% no ano, ficou 
na terceira posição dentro da região nordestina – com Piauí (6,98%) indicando o melhor 
desempenho relativo. No país como um todo, o desempenho relativo baiano posicionou o 
estado na 12ª colocação.  
 

Para fortalecer os assentamentos rurais da Bahia, que buscam alavancar as produções na 
agricultura familiar, estão abertas as inscrições para a Chamada Pública que irá selecionar 
propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSC), formalizadas como assentamentos 
rurais, para consolidar as atividades produtivas, por meio de ações agropecuárias, entrega 
de equipamentos, agroindustrialização e comercialização de produtos. As inscrições 
seguem até o dia 30 de novembro de 2021 e o edital completo pode ser encontrado no 
endereço: http://www.car.ba.gov.br/node/14077. 

Estão previstos recursos de R$ 12 milhões e os assentados da reforma agrária podem 
inscrever propostas de investimentos exclusivamente na base de produção (até R$ 500 
mil), na agroindustrialização, comercialização e base de produção (até R$ 1,5 milhão) ou 
com propostas para mais de um assentamento (até R$ 2 milhões com limite de R$ 500 mil 
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por assentamento para a base de produção). 

A notícia de que a mineradora Brazil Iron solicitou permissão ao Ministério da 
Infraestrutura (Minfra) para implantar um ramal ferroviário e um terminal ferroviário 
privado, movimentou o setor. O projeto, a ser desenvolvido inteiramente com capital 
privado, proporcionará o escoamento do minério de ferro produzido em Piatã-BA, na 
Chapada Diamantina, de forma mais eficiente e sustentável. 

As obras estão previstas para iniciar em 2022, após a autorização do Minfra e do governo 
estadual, e deverão ter duração de 36 meses. Serão implementados 120 km de linha 
férrea, conectados ao entroncamento da Ferrovia Integração Oeste Leste (Fiol) com a 
Ferrovia Centro Atlântica (FCA), em Brumado. A empresa atualmente transporta a sua 
produção de caminhão do município de Piatã até o estaleiro em Maragogipe, na Bahia de 
Todos os Santos. São aproximadamente mil viagens, de 450km cada, para transportar 44 
mil toneladas de minério, o suficiente para dar 11 voltas no planeta Terra. 

Após uma agenda de 20 reuniões, em uma semana, o vice-governador da Bahia e 
secretário do Planejamento, João Leão, , e comitiva encerram a visita oficial a Portugal 
com a assinatura de um memorando de entendimentos com o Porto de Sines. O maior 
porto artificial português será a principal ponte dos novos negócios estabelecidos entre o 
estado brasileiro e o país. O anúncio foi feito durante o evento “Portugal Descobrindo a 
Bahia do Futuro”, realizado em Lisboa. 
 
Também em Santarém, Portugal, as oportunidades de investimento e a transferência de 
conhecimento e tecnologia entre empresários da região e o estado da Bahia foram o foco 
do encontro, realizado dia 20/10, na localidade de Torres Novas, entre a comitiva do 
Governo do Estado, liderada pelo vice-governador João Leão, secretário do Planejamento, 
e os membros da Associação Empresarial da Região de Santarém (Nersant). 

A criação de um grande corredor logístico para o escoamento de grãos do Centro-Oeste, 
passando pela Bahia, está mais próxima do que se imagina. Depois de leiloar o trecho 1 da 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 1), que vai ligar Ilhéus a Caetité, o Governo 
Federal projeta a concessão em um único bloco dos trechos 2 (entre Caetité e Barreiras), 3 
(Barreiras a Figueirópolis, em Tocantins) e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico). 
O leilão deve acontecer ainda em 2022, de acordo com o Ministério da Infraestrutura.  

Novos investimentos da iniciativa privada também estão chegando ao setor portuário 
baiano este ano. Com operação em cinco portos no estado, a Intermarítima deve investir 
R$ 70 milhões para movimentar a cadeia logística no segmento. De acordo com o diretor 
comercial da empresa, Matheus Oliva, a Bahia tem um potencial ainda inexplorado em 
investimentos em infraestrutura.  

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o estado tem 
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dois dos 20 portos organizados (com áreas que pertencem à União) com maior 
movimentação em 2020. Aratu (12º) e Salvador (16º) movimentaram 6,1 milhões de 
toneladas e 5,2 milhões de toneladas de carga, respectivamente. Entre os terminais de 
uso privado, o Terminal Aquaviário de Madre de Deus (Temadre) ocupa a 8ª posição no 
volume de carga e descarga de navios atracados, quando chegou 20 milhões de toneladas 
em movimentação.    

Para o gerente de Desenvolvimento Industrial da Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia (Fieb), Marcus Verhine, concessões no setor ajudam a resolver gargalos de 
infraestrutura que são problemas crônicos, que dificultam o escoamento da produção 
baiana. O impacto da ineficiência nos transportes se traduziu na constante perda de 
competitividade das empresas, frente à forte concorrência de outros estados e países. 

 

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

2. Agropecuária 
 

 O Governo do Estado, através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 
(CAR), empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural 
(SDR), abriu inscrições para Chamada Pública que irá selecionar propostas de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC), formalizadas como assentamentos rurais, 
para consolidar as atividades produtivas, por meio de ações agropecuárias, entrega 
de equipamentos, agroindustrialização e comercialização de produtos. (SDR, 
21/10/2021). 
 
 

 Cerca de 107 municípios baianos estão em situação de emergência por causa da 
seca prolongada ou da estiagem, que é a quantidade de chuva insuficiente. A 
última temporada de chuvas, que aconteceu entre outubro de 2020 e março deste 
ano, foi abaixo do esperado na bacia do rio Paraguaçu, que nasce na Chapada 
Diamantina e deságua na Baía de Todos-os-Santos. Em alguns trechos dos 600 
quilômetros percorridos pelo rio, a vazão caiu 95%. Por causa da crise hídrica, o 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) determinou uma 
redução de 50% na captação de água para irrigação, a fim de evitar a falta de água 
nas cidades abastecidas pelo rio Paraguaçu. (G1, 21/10/2021). 
 

 No entanto, os produtores de frutas, legumes e vinho dos municípios de Ibicoara e 
Mucugê, na Chapada Diamantina, afirmam que a medida pode gerar queda na 
produção e gerar desemprego. Em alguns afluentes do rio Paraguaçu como, por 
exemplo, o rio Jacuípe, os impactos da seca são ainda piores. A barragem de São 
José, que fica entre os municípios de Mairi e Jacobina, está com 0,23% da 
capacidade. A represa foi construída há mais de 30 anos para fornecer água para o 
consumo humano e animal, além da irrigação, pecuária e criação de peixes. (G1, 
21/10/2021). 
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 No mercado internacional, os preços da pluma (de algodão) dispararam durante o 

mês de outubro, de acordo com o boletim, divulgado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), AgroConab. Problemas climáticos nos Estados Unidos e na 
Índia, juntamente com a menor oferta na safra brasileira 2020/2021 e a 
recuperação da demanda mundial, inclusive da China, contribuíram para um 
cenário de preços muito elevados na Bolsa de Nova Iorque. (Conab, 22/10/2021). 
  

 Já os preços domésticos seguem em patamares nominais recordes e, com o dólar e 
o petróleo ainda mais valorizados, existe a possibilidade de se situarem acima da 
paridade de exportação em parte do primeiro semestre de 2022, com a 
rentabilidade que pode ultrapassar a do milho. A área a ser plantada deverá ser 
ainda maior do que a prevista pela Conab em seu primeiro levantamento (1.510 
mil hectares), desde que não haja problemas na janela de plantio. (Conab, 
22/10/2021). 
 

 O Índice de Produção Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) calculado pelo Centro de 

Estudos em Agronegócios da Fundação Getulio Vargas (FGV Agro) caiu em agosto 

pelo segundo mês seguido. Na comparação com o mesmo mês de 2020, a queda 

foi de 3,2%, considerados os ajustes sazonais – frente a julho, a retração foi de 

0,4%. Ainda assim, o indicador acumulou variação positiva de 3,8% nos oito 

primeiros meses de 2021 e deverá encerrar o ano com alta frente ao ano passado. 
(Valor Econômico, 26/10/2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre) caiu 
1,2 ponto em outubro, para 105,2 pontos, terceiro mês consecutivo de queda após 
quatro meses de altas. Em médias móveis trimestrais, manteve a tendência 
negativa ao cair 1,1 ponto. O resultado do mês é influenciado por uma redução do 
otimismo considerando tanto a situação atual quanto as perspectivas para os 
próximos meses. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada subiu 1,1 ponto 
percentual, para 81,3%, maior valor desde novembro de 2014. (FGV/Ibre, 
27/10/2021). 

 
 A produção industrial manteve-se estável na passagem de agosto para setembro 

de 2021, de acordo com a Sondagem Industrial divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução que ficou em 50 pontos, é 
consideravelmente menor que o do mesmo mês de 2020 (59,1 pontos), o que era 
esperado, visto que em 2020 a indústria atravessava período de forte recuperação, 
após a paralisação de suas atividades por conta da pandemia. O emprego industrial 
continuou a trajetória de crescimento. Em setembro, o índice de evolução do 
número de empregados ficou em 52,1 pontos, muito próximo ao índice anterior, 
52,3 pontos em agosto. (CNI, 22/10/2021). 

 
 Ainda de acordo com a CNI, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) manteve-se 

estável em 72% entre agosto e setembro de 2021. O percentual é o mesmo de 
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setembro de 2020, quando a atividade industrial vinha em franca recuperação, 
após a paralisação da atividade de março e abril do mesmo ano. Além disso, o 
percentual de setembro de 2021 supera o registrado nos mesmos meses de 2015 a 
2019. No tocante às expectativas, os empresários reduziram um pouco o otimismo, 
mas as perspectivas para demanda, exportações, compras de matérias-primas e 
número de empregados para os próximos meses seguem positivas. (CNI, 
22/10/2021). 
 

 No setor extrativo mineral, a mineradora sul-africana Sibanye-Stillwater anunciou 
que comprou duas minas no Nordeste do Brasil, uma de níquel em Itagibá (BA) e 
outra de cobre em Craíbas (AL), por US$ 1 bilhão. De acordo com a empresa, a 
compra foi por 100% das duas operações, em acordos feitos com fundos ligados à 
firma de investimentos britânica Appian Capital Advisory. A mina de níquel, 
chamada de Santa Rita, tem uma avaliação econômica preliminar para o de uma 
mina subterrânea. Uma vez ativa, royalties de fundição de 5% começam a valer, 
em uma avaliação de US$ 218 milhões. As negociações começaram no início deste 
ano e correram em paralelo com um projeto de abertura de capital na bolsa 
brasileira e/ou de Toronto, no Canadá. Os ativos despertaram a atenção de 
empresas do mercado financeiro e até mesmo de fabricantes de veículos que 
desejam garantir os insumos para as baterias dos veículos elétricos. Foi um 
processo concorrido com interesse de empresas da China, América do Sul e 
América do Norte e África. Na operação de níquel tocada pela Atlantic Nickel 
devem ser produzidas de 15 mil a 18 mil toneladas este ano e é considerada “uma 
operação estável”. (Valor Econômico, 26-27/10/2021). 

 
 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV/Ibre), caiu 0,3 ponto em outubro, para 96,1 pontos, após cinco meses 
consecutivos de alta. Em médias móveis trimestrais, o índice ficou estável ao variar 
0,1 ponto. De acordo com a avaliação de Ana Maria Castelo, Coordenadora de 
Projetos da Construção do FGV Ibre, “o movimento reflete percepções diferentes 
dos empresários nos vários segmentos: a confiança caiu entre as empresas de 
Preparação de Terrenos, mas voltou a crescer no segmento de Edificações. De todo 
modo, o indicador consolidado de evolução da atividade acomodou em patamar 
que sinaliza uma percepção positiva das empresas, com uma posição mais 
favorável do que antes da pandemia covid-19”. O Nível de Utilização da 
Capacidade (Nuci) da Construção aumentou 0,6 ponto percentual (p.p.) em 
outubro, para 75,6%. (FGV/Ibre, 26/10/2021). 

 
 Ainda com relação ao setor da construção, a falta e o aumento dos custos dos 

materiais continuam sendo os principais problemas da Indústria da Construção, 
pelo quinto trimestre consecutivo. A dificuldade foi apontada, no 3º trimestre 
deste ano, por 54,2% dos empresários pesquisados pela Sondagem Indústria da 
Construção, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o apoio 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). Soma-se a aqueles fatores 
a taxa de juros elevada, que começa a preocupar o setor. Contudo, apesar das 
incertezas, a expectativa da Cbic para o PIB do setor subiu para 5% neste 3º 
trimestre, o que seria o maior crescimento dos últimos 10 anos. Os números foram 
apresentados no estudo Desempenho Econômico da Indústria da Construção. Para 
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a economista da Cbic, Ieda Vasconcelos, a melhora das atividades do setor neste 
trimestre, o incremento do financiamento imobiliário, a demanda consistente, o 
avanço do processo de vacinação, a desaceleração do aumento de preços dos 
materiais de construção, mesmo que modesta, e a continuidade de pequenas 
obras e reformas são algumas das razões que ajudam a justificar a projeção atual. 
(CBIC, 25/10/2021). 

  
 O crédito imobiliário com recursos da poupança movimentou R$ 17,85 bilhões em 

setembro, com alta de 38,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e queda 
de 15% frente ao recorde registrado no mês imediatamente anterior, segundo a 
Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No 
acumulado de 12 meses até setembro, os empréstimos para aquisição e 
construção de imóveis somaram R$ 199,86 bilhões, alta de 94,5% em relação ao 
apurado nos 12 meses anteriores. Foram financiados 73,8 mil imóveis em 
setembro, o que representa alta de 75,6% na comparação anual e baixa de 18,2% 
na comparação mensal. (Valor Econômico, 26/10/2021). 

 
 A indústria baiana, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência, apresentou saldo positivo, em setembro, com 3.070 
postos formais de trabalho, sendo 2.633 na indústria de transformação, 289 na 
indústria extrativa, 110 em água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação e 38 em eletricidade e gás. A indústria da construção também 
apresentou o saldo positivo de 803 postos. Entre as atividades da indústria de 
transformação destaca-se com saldo positivo: preparação de couro, fabricação de 
artefatos de couros, artigos de viagem e calçados (1.352 postos), fabricação de 
produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (350 postos) e fabricação de 
produtos minerais não-metálicos (245 postos). Em sentido contrário, as maiores 
perdas de postos de trabalho ocorreram em fabricação de produtos derivados do 
petróleo (-83 postos) e no setor de veículos automotores (-47 postos). (Ministério 
do Trabalho e da Previdência, 26/10/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A carne bovina vendida no atacado paulista subiu 4,46% entre os dias 1º de 
setembro e 20 outubro, passando de R$ 31,93 para R$ 32,79 o quilo. Os cortes 
traseiros puxaram esse avanço. Nesse período, subiram 6,2%, passando de R$ 
34,27 para R$ 36,41 por quilo. Nos cortes dianteiros, houve um declínio de 2,5%, 
variando de R$ 23,72 para R$ 23,13 por quilo. Com a alta de 1,8% nesse período, 
os preços no varejo em São Paulo foram de R$ 42,90 para R$ 43,67 o quilo. Na 
Bahia o produto aumentou em torno de 30 a 35% nos últimos 60 dias, conforme 
informação do Sindicado das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado da Bahia 
(Sincar-BA). (Valor Econômico, 22/10/2021 e Tribuna da Bahia, 27/10/2021). 

 
 Em outubro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV/Ibre subiu 1,0 

ponto, passando para 76,3 pontos, após dois meses em queda. Em médias móveis 
trimestrais, o índice se manteve negativo apresentando queda de 2,0 pontos, 
ficando em 77,8 pontos. (FGV/Ibre, 25/10/2021). 
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 O Índice da Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 3,1% em outubro, na 

série com ajuste sazonal, de acordo com os dados da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Esse resultado acentua o recuo de 0,4% de setembro. Apesar do 
recuo, o índice ainda se encontra na zona de confiança (119,3 pontos). (Agência 
Brasil, 25/10/2021). 
  

 Ainda segundo os dados da CNC, entre os componentes do Icec, as quedas foram 
de 4,5 % nas condições atuais e de 3,1% nas expectativas. A intenção de 
investimentos retraiu 2,0%. Na comparação com outubro de 2020, esse índice 
subiu 15,6%. (Agência Brasil, 25/10/2021). 
 

 Os preços da gasolina e do óleo diesel vendidos nas refinarias da Petrobras 
aumentaram. O litro da gasolina pura subiu R$ 0,21 e chega a R$ 3,19 em média. A 
gasolina já misturada ao álcool teve alta de R$ 0,15, elevando o custo do litro do 
combustível para R$ 2,33 em média. Para o óleo puro, o aumento médio foi de R$ 
0,28 por litro, passando a custar R$ 3,34. E para o diesel já misturado ao biodiesel 
fica R$ 0,24 mais caro, passando a custar R$ 2,94 em média. (Agência Brasil, 
26/10/2021). 

 

5. Serviços & Turismo 
 
 Em agosto de 2021, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) 

calculado pela SEI, retraiu 2,1%, na comparação com o mês imediatamente 
anterior (série com ajuste sazonal), após crescer de 0,2% em julho de 2021. (SEI). 

 A criação líquida de vagas formais de emprego deve desacelerar até o fim do ano. 
A tendência deve resultar de esperados impactos do cenário doméstico mais 
deteriorado, como freio nas admissões, e também da redução do efeito do BEm – 
programa federal para manutenção do emprego – como limitador nos 
desligamentos. Essa é a avaliação do economista Bruno Imaizumi, economista da 
LCA Consultores. Segundo ele, deve aumentar o descolamento entre os cenários 
econômico e sanitário. A LCA mantém estimativa de criação de 2,8 milhões de 
vagas em 2021 e 1 milhão para o ano que vem. (Valor Econômico). 
 

 O Haitong cortou suas projeções para o PIB do Brasil de 5,1% para 4,9%, em 2021, 
e de 0,8% para 0,5%, em 2022. Embora o setor de serviços deva se recuperar ainda 
mais nos próximos meses, liderando o crescimento deste e do próximo ano, alguns 
segmentos parecem perder força, principalmente ligados mais diretamente à 
indústria, observa o economista-chefe Marcos Ross. Gargalos de produção 
induzidos por custos crescentes e desequilíbrios da cadeia de abastecimento 
devem continuar no quarto trimestre, enquanto a alta inflação e a baixa confiança 
podem conter o consumo privado, aponta Ross. "O aumento da inflação e as taxas 
de juros mais altas do que o esperado irão restringir as condições financeiras das 
famílias, enquanto o elevado endividamento e um mercado de trabalho ainda 
fraco deverão esfriar a oferta de crédito. Continua Ross "além disso, crises políticas 
e institucionais, maiores riscos fiscais, populismo eleitoral e preços mais altos de 
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energia continuarão pesando sobre a confiança do consumidor e do empresariado. 
(Valor Econômico). 

 Dados divulgados nesta semana pela Conversion, empresa especializada em 
marketing digital apontam que o crescimento do setor de turismo foi o maior dos 
últimos dez meses, perdendo apenas para novembro de 2020. Os sites de 
passagens promocionais estão entre os segmentos com aumento mais relevante, 
com alta de 33,5%. Considerando todos os setores pesquisados, o comércio 
eletrônico no país teve baixa de 3,7% em setembro, com 1,69 bilhão de acessos, 
contra 1,76 bilhão registrado em agosto. Apesar da baixa geral, o turismo foi o 
setor que teve o maior percentual de crescimento no mesmo período, seguido 
pelas categorias de Itens Automotivos (+1,51%) e Eletrônicos e Eletrodomésticos 
(+0,34%). O estudo divulgado pela Conversion analisou o tráfego dos 500 maiores 
sites do Brasil, com um total de 18 categorias, sendo que cada uma apresenta, no 
mínimo, 15 portais. Deste modo, o total de sites analisados é de 586. (MTur). 

 Indicadores de desempenho de atividades turísticas apontam crescimento na 
retomada do setor na Bahia, comparando números de antes da pandemia da 
covid-19 com a situação atual. De acordo com levantamento da Secretaria de 
Turismo do Estado (Setur-BA), em setembro deste ano, a taxa de ocupação 
hoteleira em Salvador foi de 62,6%, índice 0,6% maior que o registrado no mesmo 
mês de 2019. No último feriado de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), os 
hotéis da capital registraram 100% de ocupação. A previsão é que o número se 
repita nos feriados de Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de 
novembro). Para o Natal e Réveillon, as reservas seguem no ritmo para o índice 
máximo, sendo que alguns hotéis já não dispõem de vagas. (Setur). 

 Em relação à movimentação de passageiros nos principais aeroportos baianos, 
apesar do crescimento nos últimos meses, o número em setembro de 2021 foi 
17,2 % menor que no mesmo período de 2019. A exceção foi o aeroporto de 
Ilhéus, que teve aumento de 48,7%. A expectativa no setor é de aumento na 
demanda, por causa da ampliação de voos regulares das empresas aéreas Gol, 
Latam e Azul, até o final do ano. (Setur). 

 O levantamento mostrou também que houve aumento no movimento nos 
pedágios das estradas que cortam a Bahia. Em setembro de 2021, o índice foi 3,5% 
maior, em comparação com o mesmo mês de 2019, o que demonstra o 
fortalecimento do turismo regional. (Setur). 

6. Comércio Exterior 
 

 Depois de recordes seguidos nos últimos sete anos, as exportações brasileiras de 
petróleo estão em baixa em 2021. As petroleiras que atuam no Brasil acumulam 
queda de 4,5% nas vendas para o mercado externo no ano até setembro, ante 
igual período do ano passado, segundo dados do sistema para consultas e extração 
de dados do comércio exterior brasileiro (Comex Stat). A retração nas exportações 
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foi puxada pela Petrobras, responsável por 71,8% da produção de petróleo do país 
e que, ao contrário das grandes multinacionais do setor que atuam no Brasil, tem 
como foco a comercialização do petróleo no mercado doméstico. A estatal 
acumula queda de 16,8% nas exportações de óleo bruto em 2021, depois de 
registrar recordes nos embarques em 2020. (Valor Econômico, 26/10/2021). 

 
 Depois de destacar o aumento das relações com a China, seu principal parceiro 

comercial, o Brasil conclamou Pequim a fazer progressos em várias áreas, incluindo 
nas condições para suas exportações de carne bovina para o mercado chinês, que 
estão no momento suspensas. Durante o exame da política comercial da China, 
que começou dia 20/10 na Organização Mundial do Comércio (OMC), o 
embaixador brasileiro Alexandre Parola observou que desde o início de 2019, o 
Brasil e a China concluíram uma série de acordos sobre questões sanitárias e 
fitossanitárias, inclusive para a exportação de carne bovina termoprocessada do 
Brasil. O comércio bilateral Brasil-China atingiu um recorde de US$ 102,6 bilhões 
em 2020, com superávit de US$ 33 bilhões para o Brasil. Entre janeiro e agosto 
deste ano, o comércio bilateral com a China alcançou US$ 93,8 bilhões, um 
aumento de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. (Valor 
Econômico, 21/10/2021). 

 
 A China e a pecuária brasileira se estudam antes de tomarem os novos passos. Os 

chineses, após a compra de 220 mil toneladas de carne bovina do Brasil no 
acumulado de agosto e setembro, e pagando preços elevados, ainda avaliam o 
momento de retorno. A indústria de carne brasileira sente a ausência do maior 
parceiro comercial, principalmente porque esse é o momento da saída do gado do 
confinamento para o abate. Segundo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador 
do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) os chineses não 
devem demorar em retornar ao mercado. 

 
 O final de ano se aproxima e os estoques formados nos últimos meses não 

garantem a demanda crescente no país asiático que, embora tenha buscado 
mercados como o da Rússia e da Argentina, ainda depende do Brasil. O 
Brasil suspendeu as vendas de carne bovina à China após a ocorrência de dois 
casos atípicos de vaca louca nos estados de Minas Gerais e de Mato Grosso, no 
início do mês passado. Novos fatores, no entanto, devem ser considerados no 
retorno da China. Entre eles, a evolução menor do PIB no terceiro trimestre, a crise 
energética e eventuais desajustes na economia, trazidos inclusive pela 
gigante Evergrande, com problema de liquidez. Sem a participação dos chineses no 
mercado, a arroba de boi gordo terminou a semana passada em R$ 266,80, o 
menor valor desde dezembro. Nesta segunda-feira (18), voltou a R$ 267,80, mais 
ainda bem abaixo dos R$ 322 da segunda quinzena de julho. Sem a China e com 
um mercado interno sem poder de compra, o quilo da carne recuou para R$ 19,18 
no mercado atacadista da Grande São Paulo, o menor valor desde fevereiro. (Folha 
de São Paulo, 26/10/2021).  

 
 O forte aumento dos preços dos produtos transacionados pelo país e o ritmo 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/china-mantem-veto-a-compra-de-carne-brasileira-e-deixa-autoridades-perplexas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/china-mantem-veto-a-compra-de-carne-brasileira-e-deixa-autoridades-perplexas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/governo-confirma-2-casos-atipicos-de-vaca-louca-e-suspende-exportacoes-para-a-china.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/china-tem-crescimento-mais-lento-em-um-ano-no-terceiro-trimestre-de-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/entenda-por-que-a-evergrande-sinaliza-desaceleracao-da-china-e-seu-impacto-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/entenda-por-que-a-evergrande-sinaliza-desaceleracao-da-china-e-seu-impacto-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/entenda-por-que-a-evergrande-sinaliza-desaceleracao-da-china-e-seu-impacto-no-brasil.shtml
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crescente das quantidades importadas vão levar o déficit comercial da indústria 
química brasileira a superar, com folga, as projeções iniciais de US$ 32 bilhões a 
US$ 33 bilhões em 2021, alcançando a maior marca da história. Mantidas as 
condições atuais, o setor estima que o saldo negativo recorde poderá chegar a US$ 
41 bilhões a US$ 42 bilhões. Este caminha para ser o primeiro ano em que o déficit 
supera os US$ 40 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim). As estimativas oficiais e revisadas para a balança comercial em 2021 
serão divulgadas em novembro. Mas a entidade já reconhece que, num cenário 
“bastante provável”, o resultado pode chegar a US$ 42 bilhões. “O momento é 
crítico para o setor”, apontou a Abiquim. Em setembro, na comparação anual, o 
preço médio dos produtos químicos importados pelo país saltou 39,6%, enquanto 
o preço das exportações evoluiu 21,5%. Preços médios dos importados entre 15% 
e 20% mais altos e a sazonalidade favorável do segundo semestre explicam a 
recente piora dos indicadores. (Valor Econômico, 27/10/2021). 
 
Finanças Públicas 

 Foi aprovada na última semana, na Comissão especial da Câmara dos Deputados, a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC dos Precatórios23/2021). A PEC substituiu 
o texto apresentado pelo Poder Executivo e teve, como uma das principais 
mudanças, a fórmula do cálculo do teto de gastos, que ao invés de usar a base o 
Índice de preços no consumidor amplo (IPCA) de julho do ano anterior a junho do 
ano corrente, passaria a ser feito com os dados de janeiro e dezembro do mesmo 
ano.  

 
 Vale dizer que pela nova proposta, retroativa ao ano de 2016, haverá um 

acréscimo de cerca de R$ 80 bilhões a R$ 90 bilhões no orçamento do ano de 2022. 
Dentre os objetivos contidos na PEC, um deles é criar maior espaço fiscal, através 
do teto gastos, para custear programas como o Auxílio Brasil, que substituirá o 
Bolsa família que prevê benefício de R$400, inicialmente. 
   

 Considerando que a alta de juros afetará as condições de crescimento econômico 
do país, mudanças no teto de gastos com aumento de espaço para novas despesas, 
pode ser um fator de risco, principalmente em ano eleitoral. Assim, qualquer  
alteração nas regras fiscais deverá ser feita de forma antecipada e tempestiva, é o 
que ressalta entidades técnicas da área fiscal, dentre elas a Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Senado Federal.  Do mesmo modo, a depender do volume 
de precatórios gerados a partir de 2023, isso poderá gerar altos passivos, com 
tendência de crescimento dessas despesas. 
 
  

 Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça relativas a parcelas que 
deverão ser pagas a estados e municípios. Os valores recebidos poderão ser 
usados para compra de imóveis, quitação de dívidas ativas ou amortizações ou 
aquisição de ações de empresas públicas. Vale dizer que a PEC teve críticas de 
parte de alguns deputados sendo votada com 23 votos a favor, e 11 contra.   

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2293449
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Semanal (21-27/10/2021)   

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses 09/21 10/21 11/21 12/21 Tendência 

Indústria (ago.) -13,8 -14,8 -10,1 -12,7 -10,3 -9,1  
 

Comércio (ago.) -8,7 7,2 5,1 -7,4 -5,5 -4,3  
 

Serviços (ago.) 26,8 11,6 4,4 24,3 20,1 19,3  

 

Agricultura (set.)(2) 3,9    3,9 3,9 3,9 
 

Exportações (set.) 49,6 29,3 22,6  5,8 4,5 4,0 
 

Importações (set.) 3,1 49,6 31,2  18,1 19,3 20,0 
 

ICMS (set.)(3) 20,4 28,4 24,0  9,0 7,4 19,8 
 

FPE (set.)(3) 55,5 35,4 27,9  30,7 5,2 5,1 

 
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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