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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O instituto alemão de estatísticas – Destatis, anunciou que a economia da Alemanha 
registrou crescimento de 0,3%, no último trimestre de 2020 na comparação com o 
trimestre anterior, apesar das novas restrições adotadas pelo governo para combater a 
pandemia. O crescimento de outubro a dezembro superou a previsão inicial de 0,1% 
anunciada pelo Destatis em janeiro. 
 
No ano de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha registrou queda de 4,9% em 
relação a 2019, 0,1% a menos que a estimativa inicial. A demanda interna, que tinha um 
papel de motor econômico antes da crise, retrocedeu tanto no consumo das famílias (-
3,3%) como no setor público (-0,5%). Apenas o setor da construção conseguiu uma 
recuperação (+1,8%) após dois trimestres consecutivos de baixa, segundo os dados 
corrigidos. Estes índices decepcionantes foram compensados por uma recuperação das 
exportações (+4,5%), tradicional motor da economia alemã, e pela reconstituição dos 
estoques pelas empresas. 
 
Diante da crise provocada pela pandemia, Berlim teve que deixar de lado seu famoso rigor 
orçamentário e liberou quase um trilhão de euros (1,22 trilhão de dólares) de ajuda às 
empresas, sob a forma de desemprego técnico, empréstimos garantidos e ajudas diretas. 
 
A Alemanha foi muito afetada a partir do outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) 
pela segunda onda de contágios, que provocou a prorrogação das restrições e pode frear 
a dinâmica da indústria ao menos no primeiro trimestre de 2021. 
 
De acordo com a Estimativa Mensal de Atividade Econômica (Emae), em dezembro 
passado, a economia argentina cresceu 0,9% em relação a novembro, a oitava melhora 
mês a mês. Em 2020, a economia da Argentina encolheu 10% por causa da pandemia de 
Covid-19, após recuar 2,2% em dezembro na comparação interanual, segundo a primeira 
estimativa oficial, divulgada dia 24. 
 
No ano de 2020, os piores meses para a economia argentina, foram abril e maio, quando 
houve uma quase paralisação das atividades pela estrita quarentena decretada no país 
para conter a propagação do coronavírus, com quedas anuais de 25,4% e 20%, 
respectivamente. 
 
A recuperação econômica dos Estados Unidos continua "desigual e longe de completa" e 
levará "algum tempo" antes que o Federal Reserve (Fed) considere mudar as medidas que 
implementou para ajudar o país a voltar ao pleno emprego, disse o presidente do banco 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/argentina/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fed/
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central norte-americano, Jerome Powell, Os cortes de juros pelo Fed e compras mensais 
de US$ 120 bilhões em títulos do governo "aliviaram substancialmente as condições 
financeiras e estão fornecendo apoio substancial à economia", disse Powell em 
declarações preparadas para depoimento a uma audiência do Comitê Bancário do Senado 
sobre a situação da economia. 
 
Embora a situação sanitária americana esteja melhorando e "as vacinações em 
andamento ofereçam esperança de um retorno a condições mais próximas da 
normalidade ainda este ano", disse Powell, "a trajetória da economia continua a depender 
significativamente do curso do vírus e das medidas tomadas para controlar sua 
disseminação." 
 
O índice de desemprego na África do Sul alcançou um nível recorde de 32,5% da 
população ativa entre outubro e dezembro de 2020, informou o órgão de estatísticas do 
governo, Stats AS, dia 23. Este é o nível mais alto desde o início da série estatística em 
2008. Em comparação com o terceiro trimestre de 2020, o número de desempregados 
aumentou em 701 mil, alcançando os 7,2 milhões. 
 
A África do Sul, economia mais industrializada do continente africano, já se encontrava em 
recessão quando a primeira onda de Covid-19 atingiu com força o país desde março 
passado. Meses de restrições sem trégua para conter o vírus asfixiaram a atividade 
econômica e destruíram dezenas de milhares de empregos. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da 
inflação oficial do país, ficou em 0,48% em fevereiro, conforme divulgado dia 24 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse é o maior resultado para um mês 
de fevereiro desde 2017, quando o índice foi de 0,54%. 
 
O indicador desacelerou na comparação com janeiro, quando ficou em 0,78%, o maior 
para um mês de janeiro em cinco anos. Já no acumulado em 12 meses, o IPCA-15 acumula 
alta de 4,57%, acima dos 4,30% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Dos 
nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, seis apresentaram alta em 
fevereiro. Habitação e Comunicação registraram deflação no mês, enquanto vestuário 
teve variação nula. 
 
De acordo com o IBGE, os combustíveis foram os itens que mais pressionaram a inflação 
em fevereiro, sobretudo a gasolina, que teve o maior impacto individual sobre o indicador, 
de 0,17 ponto percentual. 
 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) elevou sua estimativa de inflação para 
este ano para 3,70%, patamar bem próximo ao centro da meta para o período. A projeção 
anterior, de dezembro, apontava para um índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) 
de 3,50%. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/africa-do-sul/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/26/ipca-15-previa-da-inflacao-oficial-fica-em-078percent-em-janeiro-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/26/ipca-15-previa-da-inflacao-oficial-fica-em-078percent-em-janeiro-aponta-ibge.ghtml
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Segundo o Ipea, ao incorporar as novas estimativas de commodities e câmbio, as 
previsões da inflação de alimentos e de demais bens livres sofreram ajustes e passaram, 
respectivamente de 3,0% para 4,4% e de 2,7% para 3,0%. “Os dados mais recentes 
mostram que a inflação corrente segue pressionada, mesmo em um contexto de 
desaquecimento da demanda interna", disse a pesquisadora do Ipea Maria Andréia 
Lameiras. 
 
A meta de inflação para o IPCA em 2021 é de 3,75%, com uma margem de tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Segundo dados divulgados dia 26 pelo 
IBGE, o desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre 
encerrado em dezembro, porém 13,9 milhões de brasileiros ainda estavam 
desempregados. Já a taxa média de desemprego no ano de 2020 foi de 13,5%, a maior da 
série iniciada em 2012. Em 2019, foi de 11,9%. 
 
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad). 
Na pesquisa anterior, referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de 
desemprego estava em 14,1%. Indicadores antecedentes têm mostrado uma 
desaceleração do ritmo de recuperação da atividade econômica neste começo de ano em 
meio ao término das medidas de auxílio governamental sem substitutos definidos.  
 
A queda da renda e a inflação mais elevada no setor de alimentos também têm levado 
mais pessoas a procurar um emprego, o que tende a manter a taxa de desemprego ainda 
elevada no 1º trimestre de 2021. Analistas têm destacado que uma retomada do mercado 
de trabalho depende do controle da pandemia e de uma vacinação em massa da 
população. 
 
A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou, dia 24, que a confiança do consumidor 
brasileiro quebrou uma sequência de quatro perdas mensais consecutivas para registrar 
alta em fevereiro, refletindo o impacto do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e 
as perspectivas da volta do auxílio emergencial para a população. O Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) avançou 2,2 pontos em fevereiro, atingindo 78 pontos. 
 
"O início da campanha de imunização contra a Covid-19 no país e a possibilidade de 
reedição do auxílio emergencial parecem ter reduzido o desânimo do consumidor em 
fevereiro", disse em nota a coordenadora das sondagens, Viviane Seda Bittencourt. 
 
A FGV informou que, em fevereiro, houve melhora tanto da percepção dos consumidores 
sobre momento atual quanto das expectativas para os próximos meses. O Índice de 
Situação Atual teve alta de 1,4 ponto, a 69,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas 
(IE) avançou 2,7 pontos, para leitura de 84,8. Ainda assim, ambos seguem em um patamar 
desfavorável, segundo a FGV, abaixo da leitura de dezembro do ano passado. 
 
De acordo com números divulgados pelo Banco Central (BC) dia 24, a conta corrente do 
balanço de pagamentos do País registrou um déficit de US$ 7,2 bilhões em janeiro, o que 
representa uma retração de 29,6% na comparação com o mesmo mês de 2020 (-US$ 10,3 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/28/desemprego-tem-segunda-queda-seguida-e-fica-em-141percent-no-trimestre-terminado-em-novembro-aponta-ibge.ghtml
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bilhões). Esse também foi o melhor resultado para o mês de janeiro desde 2018, quando 
foi registrado um déficit de US$ 6,8 bilhões. Ou seja, foi o menor resultado negativo em 
três anos. 
 
O resultado da conta corrente, um dos principais do setor externo do país, é formado pela 
balança comercial (comércio de produtos entre o Brasil e outros países), pelos serviços 
(adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas rendas (remessas de juros, lucros e 
dividendos do Brasil para o exterior). 
 
Em todo ano passado, as contas externas registraram um déficit de US$ 12,5 bilhões. Esse 
foi o melhor resultado para um ano fechado desde 2007, ou seja, em 13 anos.  Para 2021, 
o BC estimou, em dezembro do ano passado, um aumento no rombo das contas externas 
para US$ 19 bilhões devido ao "cenário de continuidade da retomada da atividade 
doméstica" e do "crescimento da demanda global e atenuação da intensidade das 
intervenções não farmacêuticas para contenção da Covid-19". 
 
Os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira somaram US$ 1,8 bilhão em 
janeiro deste ano, de acordo com o BC. Isso representa uma queda de 30,7% na 
comparação com o mesmo mês de 2020, quando foi registrado o ingresso de US$ 2,6 
bilhões. Essa também foi a menor entrada líquida de investimentos diretos na economia 
brasileira, para o mês de janeiro, desde 2006 (US$ 1,5 bilhão), ou seja, em 15 anos. 
 
Em todo ano passado, os investimentos estrangeiros somaram US$ 34,167 bilhões, queda 
de 50,6% frente a 2019. Foi o menor ingresso anual desde 2009. 
 
1.3 Cenário Baiano 

 
A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), órgão vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE), registrou, em janeiro deste ano, a abertura de 2.624 
novas empresas. O número de constituições foi o maior se comparado ao primeiro mês 
dos últimos dois anos, 2.011 (2020) e 1.995 (2019), indicando que esta pode ser uma 
aposta para todo ano de 2021. Outro dado a ser destacado é que após dois anos, o saldo 
entre constituições e extinções de empresas foi positivo em janeiro. 
 
Andrea Mendonça, presidente da Juceb, afirma que otimismo é o sentimento sobre os 
dados apurados pelo órgão em janeiro. “Eles refletem o movimento positivo da economia. 
E é sinal que nós baianos continuamos apostando no empreendedorismo, que muito 
contribui para a inovação e, consequentemente, geração de emprego e renda no nosso 
Estado”, aponta. 
 
A Juceb encerrou 2020 com um total de 27.030 empresas abertas. O segmento do 
Comércio encabeçou o ranking e foi responsável por 42% do total de aberturas de 
empreendimentos na Bahia ano passado. 
 
A Petrobras vendeu para a SPE Miranga S.A., subsidiária da PetroRecôncavo S.A., nove 
campos terrestres de exploração e produção denominados Polo Miranga, localizados na 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/27/rombo-das-contas-externas-recua-75percent-em-2020-e-investimento-estrangeiro-cai-pela-metade.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/27/rombo-das-contas-externas-recua-75percent-em-2020-e-investimento-estrangeiro-cai-pela-metade.ghtml
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Bacia do Recôncavo. A assinatura do contrato foi feita na quarta-feira, dia 24. 
 
O Polo Miranga compreende os campos terrestres de Miranga, Fazenda Onça, Riacho São 
Pedro, Jacuípe, Rio Pipiri, Biriba, Miranga Norte, Apraiús e Sussuarana, todos localizados 
no recôncavo baiano. A Petrobras é operadora com 100% de participação nessas 
concessões. A produção média do Polo Miranga de 2020 foi de aproximadamente 899 
barris de óleo por dia e 376,8 mil m³/dia de gás natural. 
 
De acordo com a estatal, o valor de venda foi de US$ 220,1 milhões. O valor não considera 
os ajustes devidos até o fechamento da transação, que está sujeito ao cumprimento de 
condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 
 
As obras de infraestrutura em todo o estado da Bahia estão paralisadas, incluindo a da 
ponte Salvador-Itaparica, por causa do crescimento no número de casos da Covid-19. 
Segundo o vice-governador João Leão, toda a adequação do projeto está concluída, mas 
não é possível dar continuidade à construção. 
 
De acordo com Leão, a obra da ponte tinha previsão de ser iniciada com seis mil 
trabalhadores. Somente em Itaparica seriam mais mil pessoas no canteiro de obras, que é 
onde vão ser fabricadas as vigas. O Governo do Estado havia fechado com uma empresa 
portuguesa para iniciar toda a prospecção de duplicação das pontes. O vice-governador 
afirmou que a pandemia dificulta o início das duas grandes obras.  
 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 O presidente do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), 
Mauricio Saito, recebeu, no dia 23/2, no Centro de Excelência em Bovinocultura de 
Corte, localizado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 
Campo Grande, a visita de um grupo de técnicos e produtores rurais vindos do 
Oeste da Bahia. O objetivo da agenda é conhecer ações de pesquisa, inovação e 
capacitação desenvolvidas na unidade, voltadas à produção agropecuária de Mato 
Grosso do Sul (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, 
24/02/2021). 
 

 A comitiva é formada por integrantes da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado da Bahia (Faeb), Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia 
(Acrioeste) e Prefeitura de Barreiras, com forte vocação para o agro (Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, 24/02/2021). 
 

 A agenda da manhã contou com apresentação do superintendente do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), Lucas Galvan, sobre ações 
desenvolvidas no Centro de Excelência, bem como uma visita às instalações. No 
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período da tarde, pesquisadores da Embrapa Gado de Corte ministraram palestras 
sobre economia aplicada, sistemas integrados, pastagens tropicais, produção e 
sanidade animal e o programa de melhoramento genético animal colocado à 
disposição do criador  (Geneplus) (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA, 24/02/2021).  
 

 “O intuito dessa visita técnica é conhecer iniciativas inovadoras desenvolvidas por 
especialistas em Mato Grosso do Sul. A pecuária, cada vez mais, desponta como 
novo vetor de crescimento econômico no Oeste baiano, já conhecida por ser um 
celeiro na produção de grãos, fibra e frutas”, destacou Leonardo Paulino, 
coordenador de Programas da Faeb (Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA, 24/02/2021). 
 
 

 Inaugurado em março de 2018, o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte 
é uma referência, hoje, por contribuir com a competitividade e desenvolvimento 
da agropecuária brasileira. Por meio da oferta de cursos técnicos, a partir de uma 
rede integrada, multidisciplinar, a unidade tem como objetivo principal promover 
qualificação e formação técnica, incentivando o empreendedorismo e a inovação 
no campo (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, 24/02/2021). 
 

 A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), em conjunto com os 
integrantes do Programa Fitossanitário da Soja, emitiu alerta sobre a ocorrência de 
focos da Ferrugem Asiática no oeste baiano. Esta é a principal doença da 
sojicultura mundial, que evolui, a cada safra, com o aumento da resistência dos 
esporos em relação aos fungicidas, o que gera um gasto adicional que pode chegar 
a 20% da receita dos produtores. Na região oeste da Bahia, foram encontrados 
núcleos de incidência em Roda Velha de Baixo, em São Desidério; Rio de Pedras e 
Placas, em Barreiras; e Novo Paraná, no município de Luís Eduardo Magalhães 
(Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – Aiba, 22/02/2021). 
 

 Segundo Armando Sá, coordenador do Programa Fitossanitário, o aumento dos 
focos da Ferrugem Asiática está relacionado à alta umidade, devido ao intenso 
período de chuvas registrado recentemente na região. Na última semana de 
fevereiro ainda há muitas áreas com lavouras consideradas novas, por terem sido 
plantadas no final do período de semeadura (Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia – Aiba, 22/02/2021). 
 

 As alterações provocadas no sistema produtivo da cultura da soja, por conta do 
fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da Ferrugem Asiática, teve grande impacto 
no modo de produção da oleaginosa, inclusive com a adoção do vazio sanitário, a 
partir de 2001. Além das sementes que caem de caminhões e germinam às 
margens das rodovias se convertendo em um meio para a sobrevivência do fungo, 
a facilidade de disseminação dos esporos pelo vento tornam o manejo ainda mais 
complexo (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – Aiba, 22/02/2021). 
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3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação da Getulio Vargas (FGV-IBRE) 
recuou 3,4 pontos em fevereiro, para 107,9 pontos. Após oito meses de altas 
consecutivas, essa é a segunda queda consecutiva levando ao índice ao menor 
nível desde setembro de 2020 (106,7 pontos). Em médias móveis trimestrais, o 
índice caiu 1,7 ponto. Em fevereiro, 13 dos 19 segmentos industriais pesquisados 
registraram queda da confiança. O resultado negativo do mês ocorre influenciado 
por uma diminuição da satisfação dos empresários em relação à situação atual e 
de uma redução do otimismo em relação às perspectivas para os próximos três e 
seis meses. O Índice de Situação Atual (ISA) caiu 1,4 pontos para 114,9 pontos, 
retornando ao menor nível desde outubro (113,7 pontos) e o Índice de 
Expectativas (IE) diminuiu 5,4 pontos para 100,9 pontos, menor nível desde agosto 
de 2020 (99,6 pontos). O indicador que mede o nível dos estoques recuou 1,9 
ponto para 123,4 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada cedeu 0,8 
ponto percentual, para 79,1% (FGV-IBRE, 26/02/2021).   
 

 No setor de alimentos, o faturamento da indústria de alimentos atingiu R$ 789,2 
bilhões em 2020, somadas as exportações e as vendas para o mercado interno, 
resultado 12,8% superior ao registrado no ano de 2019. O montante representa 
algo em torno de 10,5% do PIB nacional. Os dados são da Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos (Abia). Já o volume de produção cresceu 1,8% em relação a 
2019. O resultado, segundo a entidade, foi puxado pelo aumento das vendas para 
o varejo, de 16,2%, e das vendas para o mercado externo, de 11,4%. As categorias 
que mais se destacaram em vendas foram açúcares, com aumento de 58,6%, ante 
2019; óleos vegetais, de 21,2%; e carnes, 13%. As maiores quedas ficaram por 
conta de bebidas (decréscimo de 8,3%); e derivados de trigo (1,9%). A indústria de 
alimentos aumentou, em 2020, 11,4% as exportações em comparação com o ano 
anterior, totalizando US$ 38,2 bilhões em vendas ao exterior. O resultado 
representa uma participação de 25% nas vendas totais do setor em 2020. Em 2019, 
essa proporção foi de 19,2% (Agência Brasil, 24/02/2021).   
 
 

 A pesquisa Investimentos na Indústria 2020-2021, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostra que 82% das grandes empresas pretendem investir neste 
ano. A expectativa para a maior parte dos investimentos é melhorar o processo 
produtivo e aumentar a capacidade de produção. O documento mostra, também, 
que o ano passado começou e terminou fora da curva. Em 2020, 84% das 
empresas pretendiam investir, em um percentual acima dos anos anteriores. No 
entanto, apenas 69% conseguiram de fato investir devido à pandemia, em um dos 
menores registros na história da pesquisa. Os investimentos previstos devem 
ocorrer, principalmente, na melhora do processo produtivo, de acordo com 35% 
das indústrias, e no aumento da capacidade de produção, com 33% das respostas. 
Em outros 15%, o principal objetivo é manter a capacidade produtiva e, em 11% 
deles, introduzir novos produtos (CNI, 23/02/2021). 
 

 No setor da construção, o Índice de Confiança da Construção recuou 0,5 ponto em 
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fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior. Essa foi a segunda queda 
consecutiva do indicador, que chegou a 92 pontos, em uma escala de zero a 200, 
segundo dados divulgados pela FGV. Tanto o Índice da Situação Atual, que mede a 
confiança do empresário da construção no momento presente, quanto o Índice de 
Expectativas, que mede a confiança no futuro, recuaram 0,5 ponto. O Índice da 
Situação Atual chegou a 91,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas passou 
para 94,1 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade da Construção caiu 0,7 
ponto percentual, passando para 73,3% (Agência Brasil, 24/02/2021).   
 

 A Sondagem Indústria da Construção, da CNI, aponta para a desaceleração da 
atividade do setor após a retomada que caracterizou o segundo semestre de 2020. 
Todos os indicadores tiveram queda, entre eles o nível de atividade, o número de 
empregados, a utilização da capacidade instalada e o nível de atividade no mês em 
relação ao seu histórico no período. Segundo o gerente de Análise Econômica da 
CNI, Marcelo Azevedo, “Apesar da queda, os dados não mostram um cenário de 
reversão da recuperação ocorrida no fim do ano passado, esse desempenho é 
usual para o mês. Percebemos uma desaceleração, mas não prevemos o 
agravamento, pois as expectativas futuras dos empresários da construção ainda 
são positivas. Dado o cenário de incerteza, é importante acompanhar os próximos 
meses”. O índice de evolução do nível de atividade ficou em 45,9 pontos em 
janeiro de 2021. Neste caso, houve redução, com queda de 0,4 ponto na 
comparação de dezembro. Na comparação anual, é o primeiro resultado negativo 
desde julho. O dado que mede a evolução do número de empregados foi de 40,6 
pontos em janeiro de 2021. Na comparação com dezembro de 2020, ele registra 
queda de 0,8 ponto e na comparação com janeiro de 2020, a queda é de 1,2 ponto 
(CNI, 26/02/2021).   

 

4. Comércio Varejista 
 

 A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra 
que o indicador de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de fevereiro/2021 
alcançou o patamar de 74,2 pontos, maior resultado desde maio de 2020 (81,7 
pontos), mas o pior fevereiro da série histórica, iniciada em janeiro de 2010. No 
ajuste sazonal, a série apresentou a primeira queda mensal (-0,6%), após cinco 
meses consecutivos de alta. (CNC, 22/02/2021) 
 

 O Índice de confiança do Empresário do Comércio (Icec), da CNC, recuou pelo 
segundo mês consecutivo. Em fevereiro a retração foi de 1,5%, caindo para 104,5 
pontos. No comparativo anual, houve variação negativa de 18,5%. (CNC, 
24/02/2021) 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), 
indica que 61,0% das famílias em Salvador possuem algum tipo de dívida. Esse 
percentual equivale a 567 mil famílias endividadas, 8,1 mil a menos do que no mês 
anterior. (FECOMÉRCIO-BA, 22/02/2021) 
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 A taxa de endividamento caiu pelo quinto mês consecutivo, de acordo com os 

dados da Peic. Desde setembro quando o percentual atingiu 66,9%, o número de 
famílias com dívidas reduziu 53,8 mil. (FECOMÉRCIO-BA, 22/02/2021) 
 

  A Peic mostra que dentre os envidados, o tipo de dívida mais recorrente continua 
sendo o cartão de crédito com 94,2%, seguido dos carnês (8,4%). Outro aspecto 
apontado pela pesquisa foi o percentual da renda comprometida com a dívida que 
atingiu 36,5%, abaixo dos 37,9% de janeiro e dos 38,2% de dezembro. 
(FECOMÉRCIO-BA, 22/02/2021) 
 

 O Supremo Tribunal Federal negou a possibilidade de os Estados cobrarem o 
diferencial de alíquotas (Difal) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) no comércio eletrônico. Por ocasião foi aplicada a “modulação de 
efeitos”, fazendo com que tenha validade somente no futuro. Assim, essa 
proibição só passa a valer em 2022. (VALOR ECONÔMICO, 25/02/2021) 

 
5. Serviços & Turismo 

 
 A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), órgão vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico (SDE), registrou, em janeiro deste ano, a abertura de 
2.626 novas empresas. O número de constituições foi o maior se comparado aos 
janeiros dos últimos dois anos, 2.011 (2020) e 1.995 (2019), indicando que esta 
pode ser uma aposta para todo ano de 2021. Outro dado a ser destacado é que 
após dois anos, o saldo entre constituições e extinções de empresas foi positivo em 
janeiro. “Depois de quase um ano vivendo a pandemia da Covid-19, anunciar esses 
números é animador. O cenário econômico ainda é preocupante, mas a abertura 
de novas empresas mostra que o empreendedorismo tem sido uma alternativa 
para muitas pessoas”, declara o vice-governador João Leão, secretário de 
Desenvolvimento Econômico. A Juceb encerrou 2020 com um total de 27.030 
empresas abertas (Secom).   
 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV IBRE, recuou 2,3 pontos em 
fevereiro, para 83,2 pontos, a segunda queda consecutiva. Em médias móveis 
trimestrais, o índice cedeu 0,7 ponto. “A confiança no setor de serviços voltou a 
cair em fevereiro. O setor, principalmente no que tange aos serviços prestados às 
famílias, é o que mais tem sofrido na pandemia. Apesar do início da vacinação, o 
aumento do número de casos e a velocidade da imunização da população devem 
determinar o ritmo de recuperação considerando que isso afeta diretamente na 
cautela dos consumidores. A queda no mês foi influenciada tanto pela piora na 
percepção do volume de serviços prestados no mês quanto das expectativas com 
os próximos meses mostrando que o caminho é bastante desafiador”, avaliou 
Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE. (FGV); 
 

 O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços diminuiu 
1,0 ponto percentual, para 82,4 (FGV); 
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 O andamento das obras do terminal náutico de Botelho, na Ilha de Maré, e da 
Marina de Itaparica foi inspecionado pelo secretário do Turismo do Estado, Fausto 
Franco, nesta quinta-feira (25), durante visita técnica, com equipes da Secretaria 
de Turismo e da empresa Belov Engenharia, responsável pelas intervenções.  Em 
Botelho, com investimentos em torno de R$3 milhões, estão sendo realizadas 
obras de urbanização, pavimentação e requalificação do atracadouro. As 
intervenções, que já estão 75% concluídas, fazem parte do escopo de obras do 
Prodetur Nacional Bahia, executadas através da Secretaria do Turismo do Estado, 
com financiamento do Banco Interamericano, que ainda contempla mais 12 
projetos no entorno da Baía de Todos-os-Santos.    Fausto Franco também foi à 
Marina de Itaparica e visitou o equipamento, que conta com investimentos em 
torno de R$ 11 milhões. O projeto contempla 36 vagas secas, 126 vagas molhadas 
e um posto de combustível, além de lojas e espaço para vendas de alimentos e 
bebidas (Setur); 
 

 Dando continuidade à agenda de trabalho de 2021 do Fórum de Mobilidade e 
Conectividade Turística do Ministério do Turismo (MOB-Tur), membros da 
Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões (Snaic) e 
da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) se reuniram na última 
segunda-feira (22.02) a fim de articular soluções para os gargalos do setor aéreo e 
para a melhoria do ambiente de negócios, visando o fortalecimento do turismo 
nacional. Os resultados das oficinas de trabalho serão apresentados no âmbito do 
Fórum MOB-Tur e poderão servir de base para o desenvolvimento de ações do 
governo para apoiar a retomada das atividades de turismo em todo o país (MTur); 
 

 A procura por turismo cultural e de natureza, ecoturismo e aventura pelos turistas 
internacionais que desembarcaram no Brasil em 2019 apresentou o maior índice 
dos últimos cinco anos, de acordo com a publicação Demanda Turística 
Internacional do Ministério do Turismo, realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe). Segundo o levantamento, o turismo de natureza, 
ecoturismo e aventura foi o motivo da viagem para 18,6% dos visitantes, enquanto 
o turismo cultural foi apontado como motivação para 13,4% dos entrevistados. Os 
dados confirmam o crescimento dos dois segmentos de viagem no país tanto entre 
o público interno como também externo. Segundo o módulo sobre Turismo da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo IBGE e 
apresentada em agosto de 2020, cultura e turismo de natureza motivaram mais de 
60% das viagens de lazer em 2019 (MTur). 
 

6. Comércio Exterior 

 Neste início de ano, a nova variante brasileira do coronavírus afetou diretamente 
as exportações baianas de frutas perecíveis, em sua grande parte, feitas por avião. 
Com mais restrições para voos saídos do Brasil, os embarques de manga, limão e 
uva, carros chefe do setor, caíram consideravelmente, fazendo com que no total o 
setor exportasse 26,5% menos em janeiro em volume e 26,8% em receita, 
comparados a janeiro/2020. Em janeiro, a descoberta no Amazonas da cepa 
brasileira do coronavírus levou vários países a interromperem sua ligação aérea 
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com o Brasil. No dia 14 de janeiro, o Reino Unido decidiu que todos os voos 
comerciais brasileiros estariam proibidos a partir do dia seguinte. Países como 
Portugal, Estados Unidos e Colômbia também optaram por fechar a ponte com o 
Brasil na tentativa de travar a entrada da variante brasileira, o que prejudicou 
sensivelmente os embarques de frutas oriundas em sua maioria do Vale do S. 
Francisco. 
 

 A Companhia das Docas do Estado da Bahia e os portos de Salvador, Aratu-
Candeias e Ilhéus estão na lista de empreendimentos portuários a serem 
privatizados. A publicação do decreto presidencial foi feita no Diário Oficial da 
União do dia (23/02) e qualifica empreendimentos rodoviários, portuários e 
aeroportuários para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Ele dispõe, 
ainda, sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais dos setores 
portuário e aeroportuário no Programa Nacional de Desestatização (PND). (Bahia 
Econômica, 23/02/2021). 
 

 Setores da indústria e o Ministério da Economia estão em uma queda de braço 
sobre o uso do mecanismo de “interesse público” nas decisões sobre adoção de 
medidas antidumping. Atuando em conjunto, a Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim) e a Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro) têm 
feito uma série de investidas junto ao governo para tentar mostrar que não caberia 
o uso do mecanismo nesses processos e que isso seria prejudicial à indústria 
nacional. A equipe econômica tem “convicção sobre o uso do dispositivo, 
principalmente, depois de criar um manual para sua aplicação”. E rejeita as 
acusações de que estaria dispondo do mecanismo para disfarçadamente promover 
uma abertura comercial do Brasil. (Valor Econômico, 22/02/2021). 
 

 O crescimento das exportações de commodities tem beneficiado o saldo comercial 
do Brasil neste mês. Na terceira semana de fevereiro, a balança comercial 
apresentou superávit de US$ 917 milhões, resultado de US$ 3,8 bilhões das 
exportações e de US$ 2,9 bilhões das importações. No mês, o saldo comercial 
acumula superávit de US$ 210 milhões. Os embarques, que cresceram 1,5% em 
relação a fevereiro do ano passado, foram beneficiados pelo aumento das vendas 
de minério de ferro, farelo de soja e açúcar. Já as importações, cujo aumento 
interanual foi de 17,1%, têm se recuperado e foram impulsionadas pela 
importação de uma plataforma de petróleo. (Bradesco em dia, 23/02/2021). 
 

 As tarifas de importação de 25 produtos foram reduzidas em reunião do Comitê-
Executivo de Gestão (Gecex), núcleo colegiado da Câmara de Comércio Exterior 
(Camex) do Ministério da Economia. A Tarifa Externa Comum (TEC) de 11 códigos 
da Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM) foram reduzidas de forma definitiva, 
para zero ou 2%. Entre os itens, estão medicamentos, preparações químicas para 
uso fotográfico, discos para cunhagem de moeda, fios à base de níquel-titânio, 
folhas de alumínio, comutadores a vácuo, lentes para câmeras fotográficas e 
máscaras contra gases. Por razão de desabastecimento, 11 produtos químicos 
tiveram tarifa reduzida a zero, mas de forma temporária, por até 365 dias. Entre 
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eles: tintas de escrever ou de desenhar, carvão ativado, laminados de uretano e 
politereftalato de etileno, fios de poliéster de alta tenacidade e fibras de carbono. 
As importações estão sujeitas a cotas e prazos estabelecidos na resolução. 
Também foram reduzidas a zero as taxas de importação de três novos insumos 
farmacêuticos para fabricação de medicamentos utilizados em internações 
hospitalares – besilato de cisatracúrio, maleato de metotrimeprazina e brometo de 
rocurônio. (Valor Econômico, 25/02/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 

 Segundo relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de fevereiro de 2021 da 
Instituição Fiscal Independente (IFI), os gastos para minimizar os efeitos da Covid-
19 deverão ultrapassar a R$ 64 bilhões, em que mais de 50% destes deverão 
atender ao novo auxílio emergencial  ainda em análise pelo Congresso.  

 Caso seja aprovado o benefício no valor de R$ 250,00 em quatro parcelas, 
atendendo a 45 milhões de brasileiros (com a inclusão de 19,5  milhões de inscritos 
no Bolsa Família) o custo seria de R$ 34,2 bilhões. Caso se considere seis parcelas e 
um total de 50 milhões de beneficiários o valor previsto seria de R$ 58,7 bilhões.  
 

 Vale ressaltar que se encontra no Senado a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC emergencial - 186/2019). Nela está prevista condições para a equipe 
econômica retomar o auxílio emergencial. A mesma prevê a possibilidade da 
desvinculação de investimentos mínimos obrigatórios em saúde e educação 
(cláusulas pétreas da Constituição de 1988) dentro do  Senado. 
 
 

 Para Felipe Salto, Diretor executivo da IFI, o texto da proposta (ainda em fase 
preliminar) é bastante complexo, ao passo que a Emenda não sanará todos os 
problemas sem um programa prévio de ajuste fiscal no médio e longo prazos. Do 
mesmo modo, será necessário, para que se defina novo auxílio uma discussão 
sobre possíveis compensações fiscais no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), 
ou de outro modo, o governo terá que fazer créditos extraordinários. 
 

 O Relatório da IFI sinalizou também que o PIB deve manter a tendência de 
crescimento, sendo projetado um patamar de 3% para 2021. Vale lembrar que em 
2020 o PIB caiu em torno de 4,5% (os números oficiais ainda não foram 
divulgados).  

 
 Quanto a dívida pública a mesma deve continuar com tendência de crescimento, e 

não atingir estabilização em relação ao PIB até 2030. Neste prisma, o risco de 
rompimento do teto de gastos, apesar de ter saído de “alto” para “moderado”, 
segue preocupante, de acordo com especialistas.      
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses  Jan. Fev. Mar. Abr. Tendência 

Indústria (dez.) 0,4 -5,3 -5,3  -7,2 -8,4 -9,1  
 

Comércio (dez.) -6,6 -4,3 -4,3  -11,8 -9,4 -5,6  
 

Serviços (dez.) -2,5 -14,8 -14,8  -7,5 -11,2 -8,2  
 

Agricultura (jan.)2 21,5     21,5 21,5 21,5 
 

Exportações (jan.) 1,2 1,2 -3,5   4,0 6,0 40,0 
 

Importações (jan.) 71,3 71,3 -23,3   30,0 40,0 80,0 
 

ICMS (jan.)3 26,8 26,8 2,5   1,8 -2,6 4,7 
 

FPE (jan.)3 20,6 20,6 -1,4   -12,5 10,0 14,3 
 

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Nota: 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 safra de grãos; (3) SEFAZ e Tesouro Nacional: variação nominal 
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