
 

1 

Semanal (23/09 a 29/09/2021)  
0427/06/2021) 

 
Semanal (23/09 a 29/09/2021) 

 
 

1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Federal Reserve, banco central dos EUA, abriu caminho para reduzir suas compras 
mensais de títulos “em breve” e sinalizou que aumentos de juros podem ocorrer mais 
rapidamente que o esperado, com nove das 18 autoridades do banco central norte-
americano projetando que os custos de empréstimos precisarão aumentar em 2022. 
 
As ações, incluídas no comunicado de política monetária do Fed e em projeções econômicas 
separadas, representam uma guinada “hawkish” (mais propensa ao aperto monetário) por 
um banco central que vê inflação a 4,2% neste ano, mais que o dobro de sua meta, e está 
se posicionando para agir contra ela. A atual meta para a taxa de juros foi mantida em 
intervalo de 0% a 0,25%. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
O Banco Central divulgou dia 27 que as concessões de empréstimos bancários recuaram no 
mês passado. A taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras também cresceu 
no período, em linha com a alta do juro básico da economia, a taxa Selic, fixada pelo BC, 
e atingiu o maior patamar em 16 meses — enquanto a taxa cobrada no cartão de crédito 
rotativo foi a maior em quatro anos. 
  
Após recorde em julho, as novas concessões de empréstimos recuaram 2,12% em agosto. 
O cálculo foi feito após ajuste sazonal, uma espécie de "compensação" para comparar 
períodos diferentes. Foi a primeira queda nas novas concessões de crédito dos bancos 
desde dezembro do ano passado. Apesar disso, o patamar de R$ 416,743 bilhões para 
concessões, em agosto, ficou acima da média dos oito primeiros meses deste ano (R$ 
392,855 bilhões). 
 
De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, o 
relançamento do Pronampe, programa do governo federal de empréstimos para micro e 
pequenas empresas, ajudou tanto no resultado positivo de julho quanto, agora, na queda 
em agosto. 
 
"O Pronampe foi relançado em junho, e teve concessões concentradas em julho. Não houve 
a mesma coisa em agosto. Então, houve um aumento grande [em julho] por conta dessa 
linha, reduzindo-se no mês seguinte. Dessa forma, na minha avaliação, esse resultado 
[queda das concessões em agosto] é pontual", acrescentou ele. 
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Para todo este ano, o Banco Central estima uma expansão de 11,1% no crédito bancário. 
Em 2020, impulsionado por linhas emergenciais de crédito para o combate aos efeitos da 
pandemia, o crédito bancário teve alta de 15,5%. 
 
Segundo o Ministério da Economia, o agronegócio brasileiro bateu recorde de receita com 
exportações, em agosto, de US$ 10,90 bilhões. Foi o melhor desempenho do setor para o 
mês na história. Somente em 2013, teve desempenho similar, alcançando o patamar de US$ 
10 bilhões. Em comparação ao mesmo período de 2019, registrou um aumento de 26,7% 
no faturamento com as vendas internacionais. A China continua sendo o principal destino 
dos produtos, com quase 34,9% do total vendido no mercado internacional. 
 
“Temos uma sequência, uma continuidade de bons resultados. Então, mesmo com a 
pandemia, que começou no ano passado, neste ano não verificamos um grande impacto na 
exportação de produtos alimentares que são justamente aqueles que deram essa 
sustentação”, explica o economista da Federação das Industrias de Mato Grosso do Sul 
(Fiems), Ezequiel Resende.  
 
Ele aponta que as projeções indicam que em 2021 as exportações do setor vão se manter 
positivas e com receita recorde. “Vai fechar com a maior receita já registrada para um ano 
e para o próximo ano a tendência pela demanda sustentada que temos observado e pelo 
preço médio que vem se mantendo em patamares elevados, é que esses resultados tendem 
a permanecer bastante positivos”. 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou, dia 22, pela quinta vez 
consecutiva a taxa básica de juros. A Selic passou de 5,25% para 6,25% ao ano. É o maior 
patamar desde julho de 2019, ou seja, em pouco mais de dois anos. Em nota, o Copom 
afirmou que "antevê outro ajuste da mesma magnitude" — isto é, de um ponto percentual 
— na taxa Selic a ser definido na próxima reunião, no final de outubro. 
 
O Comitê também considera que o "risco fiscal" do país segue elevado e que dúvidas sobre 
a aprovação das reformas defendidas pelo governo podem levar a novas elevações da taxa 
Selic. "Questionamentos sobre a continuidade das reformas e alterações de caráter 
permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros 
estrutural da economia", diz a nota. 
 
Em pesquisa efetuada pelo BC na última semana com mais de cem instituições financeiras, 
analistas do mercado financeiro projetaram que a taxa Selic continuará avançando nos 
próximos meses e deve fechar o ano de 2021 a 8,25%. 
 
O principal instrumento do Banco Central para conter a propagação da alta de preços é a 
taxa básica de juros, que é definida com base no sistema de metas de inflação. Para 2021, 
a meta central de inflação é de 3,75%. Pelo sistema vigente no país, será considerada 
cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25%. 
 
Em agosto, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, ficou em 0,87%. Esta foi a maior 
taxa para um mês de agosto desde 2000. Em 12 meses, a inflação atingiu 9,68%, a mais alta 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/24/bc-mantem-previsao-de-superavit-comercial-em-us-70-bi-e-ve-alta-maior-do-credito-bancario-em-2021.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/28/com-mais-de-r-500-bi-liberados-em-2020-credito-bancario-tem-maior-alta-em-30-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/09/inflacao-oficial-fica-em-087percent-em-agosto.ghtml
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desde fevereiro de 2016. De acordo com levantamento do Instituto Superior de 
Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas (ISAE/FGV), mais da metade da 
inflação, neste ano, é resultado da disparada dos combustíveis, energia e carne. Esses estão 
entre os itens que mais têm pesado no bolso do brasileiro e na inflação. 
 
Os dados divulgados dia 24 pelo IBGE apontam que como apontam que o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 1,14%, em setembro, puxado pelo 
aumento no grupo transportes, maior resultado para o mês desde o início do Plano Real, 
em 1994, quando ficou em 1,63%. Além disso, o resultado deste mês é o maior da série 
histórica desde fevereiro de 2016 (1,42%). No ano, o indicador acumula alta de 7,02%, e nos 
últimos 12 meses já ultrapassa os dois dígitos (10,05%). 
 
Gasolina e energia elétrica foram os itens que, individualmente, tiveram o maior impacto 
no índice, ambos com 0,17 ponto percentual (pp). Por grupos, as maiores influências vieram 
de transportes, com alta de 2,22% e impacto de 0,46 ponto percentual; alimentação e 
bebidas, (1,27% e 0,27 pp); e habitação (1,55% e 0,25 pp). 
 
Em relação aos índices regionais, todas as áreas pesquisadas tiveram alta em setembro. O 
menor resultado foi em Fortaleza (0,68%), influenciado pela queda nos preços do tomate (-
14,35%), das carnes (-0,94%) e dos produtos farmacêuticos (-0,91%). Já a maior variação foi 
registrada em Curitiba (1,58%), onde pesaram as altas da gasolina (5,90%) e da energia 
elétrica (4,92%). 
 
A recuperação da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) foi influenciada pela Inflação, combustíveis e base baixa de comparação. De janeiro 
a agosto de 2021, o recolhimento do tributo no total dos Estados alcançou R$ 409,7 bilhões, 
com alta nominal de 29,7% em relação a iguais meses de 2020. 
 
O resultado mais que compensa no agregado a perda de receitas sob o impacto da 
pandemia no ano passado, quando a arrecadação de ICMS recuou de 2,1% nominais contra 
2019, sempre considerando os mesmos oito meses. Na comparação com mesmo período 
de 2019, a receita de ICMS deste ano avançou 27%. 
Tanto na comparação com 2020 quanto com 2019, os avanços vão além da variação de 
inflação pelo IPCA. Em 12 meses encerrados em agosto, o índice subiu 9,68%. No acumulado 
de 24 meses a alta foi de 12,35%. De janeiro a agosto a inflação foi de 5,67%.  
 
Analistas destacam que variações de arrecadação podem encontrar dinamismo mais 
parecido com indicadores de inflação que, além de preços ao consumidor, refletem também 
variação na construção civil e nos preços ao produtor. O IGP-DI, medido pela FGV, por 
exemplo, aponta alta de 28,21% em 12 meses até agosto e de 15,75% no acumulado dos 
oito meses deste ano. 
 
Economistas destacam que recuperação de atividade, inflação e aumento de tarifas como 
de combustíveis e de energia elétrica devem contribuir para a elevação de arrecadação de 
receitas neste ano, mas deverá ser seguida de pressão em despesas.  
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Segundo informou dia 27 a Fundação Getulio Vargas, o Índice de Confiança da Construção 
(ICST) se manteve praticamente estável ao variar 0,1 ponto em setembro, para 96,4 pontos, 
mas atingiu o maior nível desde fevereiro de 2014 (96,7 pontos). 
 
Depois de quatro meses de crescimento contínuo, em setembro, a expectativa de melhora 
da demanda foi corrigida para baixo, sob efeito da elevação das taxas de juros do crédito 
imobiliário. Ainda assim, a confiança das empresas acomodou num patamar mais favorável 
desde 2014 por uma ligeira melhora da percepção sobre à situação corrente”, afirma Ana 
Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE.  
 
"O Indicador de Evolução Recente da atividade alcançou o melhor resultado desde 
dezembro de 2012. Ou seja, a retomada da atividade ganha força na percepção empresarial, 
mas diminui o otimismo com a continuidade desse ciclo", explica. O Nível de Utilização da 
Capacidade (NUCI) da Construção aumentou 1,9 ponto percentual (p.p.), para 75,0%. O 
NUCI de Mão de Obra e o Nuci de Máquinas e Equipamentos avançaram 1,9 e 1,2 ponto 
percentual, para 76,2% e 68,3% respectivamente. 
  
“O indicador começa a refletir de forma mais significativa o ciclo de negócios do mercado 
imobiliário, que desde o ano passado vem acusando bons resultados. Crédito em expansão 
e baixas taxas de juros contribuíram para impulsionar as vendas que agora se traduzem em 
obras e emprego”, observou Ana Castelo. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sinalizam que a Bahia 
centraliza 99,95% de toda batata cultivada no Nordeste e, em razão disso, é responsável 
pelo abastecimento desse mercado consumidor. Com um total de 387 mil toneladas de 
janeiro até agosto deste ano, a produção de batata na Bahia aumentou 93,5% em relação 
ao mesmo período de 2020. Essa é uma cultura importante não só para a economia local, 
mas para toda a região. 
 
O estado tem cerca de 8 mil hectares para plantação de batata e representa 10% de toda a 
produção do país, ocupando o 5º lugar no ranking, de acordo com a Secretaria da 
Agricultura da Bahia (Seagri). O aumento na produção este ano teve relação também com 
o crescimento da área dedicada à cultura que, comparada ao ano passado, aumentou em 
59%, cerca de 3 mil novos hectares. 
 
João Paulo Caetano, coordenador de contas regionais da Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), explica que esse aumento na produção se deve 
principalmente pela recuperação do que foi uma baixa em 2020. “O fator climático não 
propiciou uma boa colheita ano passado, então a safra foi abaixo do esperado já que, na 
média, a produção estava em 300 mil toneladas e caiu para 200 mil", contextualiza. 
 
A Pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgada dia 22 mostra que o grupo das frutas, 20 produtos importantes 
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para a agricultura da Bahia, que em 2020, viu seu valor crescer pelo segundo ano 
consecutivo, gerando uma receita de R$ 3,5 bilhões, o segundo maior valor de produção 
desde o início do Plano Real, um pouco abaixo apenas do verificado em 2016 (R$ 3,6 
bilhões). 
 
O estado respondia, em 2020, por 8,6% do valor da fruticultura nacional (R$ 40,4 bilhões), 
com o segundo maior montante, abaixo apenas de São Paulo (R$ 13,0 bilhões ou 32,3% do 
total). Frente à 2019, o valor da produção da fruticultura na Bahia cresceu 11,7%, o que 
representou mais R$ 362,1 milhões em um ano. Esse avanço ocorreu apesar de a 
quantidade produzida ter caído um pouco, de 3,212 milhões de toneladas em 2019 para 
3,180 milhões de toneladas no ano seguinte (-32,7 mil toneladas ou -1,0%). Apesar do 
desempenho em geral positivo da produção baiana de frutas, em 2020 os dois principais 
municípios do estado nessa atividade, Juazeiro e Casa Nova, tiveram quedas do valor 
gerado.  
 
Com R$ 527,4 milhões em 2020, Juazeiro se manteve como o 2º município brasileiro em 
valor de produção frutícola, atrás apenas de Petrolina/PE (R$ 1,6 bilhão), mas registrou 
redução de 10,5% frente a 2019 (menos R$ 62,1 milhões). Já Casa Nova caiu de 9º para 10º 
lugar no ranking nacional do valor das frutas, com R$ 293,8 milhões em 2020, 1,6% a menos 
que o gerado em 2019 (menos R$ 4,8 milhões). 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais ocorrências 
da semana. 

2. Agropecuária 
 

✓ A pesquisa da Produção Agrícola Municipal – PAM, realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), mede, entre outras varáveis, o valor da produção 
gerado pelas atividades agrícolas do estado. Em 2020, esse valor alcançou a cifra 
recorde de R$ 27,5 bilhões na série histórica da pesquisa e representou um 
crescimento de 41,9% em relação ao resultado de 2019. (IBGE, 2021) 
 

✓ Isso é explicado principalmente pelo excelente desempenho da safra de grãos (soja, 
milho, algodão e feijão), mas também do café (arábica e conilon), da batata-inglesa 
e de frutas como banana, cacau e manga. Segundo dados da pesquisa, o crescimento 
do valor da produção de grãos (R$ 17,7 bilhões) foi de 56,5% em relação a 2019, ao 
passo que o valor gerado na produção de frutas (R$ 3,45 bilhões) foi 11,7% superior 
ao de 2019. (IBGE, 2021) 
 

✓ Dos 45 produtos investigados pela pesquisa no estado, 38 apresentaram 
crescimento em relação a 2019. Conclui-se, portanto, que, apesar da situação de 
grave emergência sanitária, os fatores climáticos e mercadológicos favoreceram a 
produção agrícola da Bahia em 2020. (IBGE, 2021) 
 

✓  O valor total da produção animal na Bahia avançou de forma significativa no ano 
passado, de acordo com a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), do IBGE. Foi 
verificada a maior taxa de crescimento (+37,7%) e o maior aumento absoluto (mais 
R$ 592,5 milhões) em 26 anos (desde a implantação do Real, em 1994) e atingiu um 



 

6 

Semanal (23/09 a 29/09/2021)  
0427/06/2021) 

 
novo recorde: R$ 2,2 bilhões. Todos os 4 produtos tiveram aumento do valor gerado, 
entre 2019 e 2020. (IBGE, 2021) 
 

✓ O valor da aquicultura baiana também cresceu em 2020, pelo segundo ano seguido 
(+17,0% frente a 2019), indo a R$ 171,6 milhões, o patamar mais elevado desde que 
a atividade passou a ser investigada pela PPM, em 2013. (IBGE, 2021) 
 

3. Indústria 
 

✓ O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 0,6 ponto em setembro, 
para 106,4 pontos, segundo mês consecutivo de queda após quatro meses de altas. 
Segundo Claudia Perdigão, economista do FGV IBRE, “embora a indústria tenha 
apresentado boa recuperação no segundo semestre de 2020, vem encontrando 
dificuldades para manter o ritmo da retomada ao longo de 2021. As percepções 
quanto à situação presente e futura vêm oscilando em decorrência de pressões de 
custo, alto desemprego, instabilidades econômicas e institucionais. Nesse contexto, 
soma-se ainda a crise hídrica que contribui para elevar a pressão inflacionária e as 
incertezas quanto à possibilidade de expansão da produção nos próximos meses, 
tornando mais pessimistas as expectativas para o final do ano principalmente entre 
os segmentos intensivos no uso de energia elétrica”. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada subiu 0,5 ponto percentual, para 80,2%, maior valor desde 
novembro de 2014 (FGV/IBRE, 28/09/2021). 
 

✓ O Índice de Confiança da Construção (ICST), do FGV IBRE, se manteve relativamente 
estável ao variar 0,1 ponto em setembro, para 96,4 pontos, maior nível desde 
fevereiro de 2014 (96,7 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 
pelo quarto mês consecutivo, desta vez, 1,3 ponto. De acordo com Ana Maria 
Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE, “depois de quatro 
meses de crescimento contínuo, em setembro, a expectativa de melhora da 
demanda foi corrigida para baixo, sob efeito da elevação das taxas de juros do 
crédito imobiliário: o segmento de Edificações Residenciais foi o que acusou a maior 
queda do indicador de demanda prevista. Ainda assim, a confiança das empresas 
acomodou num patamar mais favorável desde 2014 por uma ligeira melhora da 
percepção sobre à situação corrente”. O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) 
da Construção aumentou 1,9 ponto percentual (p.p.), para 75,0% (FGV/IBRE, 
27/09/2021). 
 

✓ No setor químico, a Unigel e a Casa dos Ventos acabam de firmar um contrato de 
compra e venda de energia renovável avaliado em mais de R$ 1 bilhão, com prazo 
de 20 anos. O PPA (do inglês Power purchase agreement) corresponde ao primeiro 
acordo da petroquímica brasileira em energia eólica e viabiliza a construção do 
projeto Babilônia Sul, com 360 megawatts (MW) de potência, na Bahia. Segundo o 
presidente da Unigel, Roberto Noronha, o contrato vai assegurar que “parte 
importante” da energia consumida pelo grupo, cujo foco é reduzir a pegada de 
carbono, venha de fonte renovável. A estimativa é que 200 mil toneladas por ano 
de carbono deixarão de ser emitidas. O complexo de parques eólicos baiano vai 
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receber quase R$ 2 bilhões em investimentos e o contrato recém-firmado 
contempla uma opção de compra de participação no futuro. O contrato com a 
petroquímica entra em vigor em 2024, com substituição de parte da energia de 
fonte não renovável que hoje é usada em suas operações. A Unigel tem em sua 
matriz energética eletricidade e gás natural, além do vapor que é gerado na unidade 
de produção de ácido sulfúrico no Polo de Camaçari (BA) (Valor Econômico, 
28/09/2021).   
 

✓ A startup Krilltech representará o Brasil na fase internacional do “Global Tech 
Innovator 2021”. A empresa apresentará a arbolina, um biofertilizante 
nanotecnológico que ajuda a melhorar o desempenho de diversas culturas. O 
produto foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Universidade de Brasília (UnB). A Agtech tem 
exclusividade na comercialização e recebeu, em março, autorização do Ministério 
da Agricultura para operar sua fábrica, localizada em Camaçari (BA). A adoção em 
massa da tecnologia poderia aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) da agricultura 
brasileira em 10%, ou R$ 150 bilhões (Valor Econômico, 28/09/2021). 
  

✓ No setor de energia, governadores da região do semiárido, que inclui os nove 
Estados do Nordeste além de Minas Gerais e Espírito Santo, discutiram um projeto 
estratégico que propõe políticas interconectadas de energia, água, reflorestamento 
e inclusão social. O Plano HidroSinergia, construído pelo Centro Brasil no Clima e 
pesquisadores do Instituto Clima e Sociedade (iCS), que vem sendo discutido com 
governos estaduais da região, com apoio da União Europeia e da agência de 
cooperação alemã GIZ tem quatro pilares: a expansão das energias renováveis 
fortalecendo a economia do semiárido; regeneração do rio São Francisco, que a cada 
ano vem perdendo vazão; desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio 
verde para substituir combustíveis fósseis; e, redução de desigualdades, com 
geração de renda e empregos (Valor Econômico, 29/09/2021). 
 

✓ A Petrobrás interrompeu a produção de gás no Campo de Manati, na Bahia, após 
um vazamento na porção terrestre do seu gasoduto de exportação. Segundo a 
empresa equipes foram mobilizadas para realizar o reparo, com previsão de retorno 
até o fim de semana. A Petrobras informa que está apurando as causas do 
vazamento e que não há risco de desabastecimento de gás (Valor Econômico, 
29/09/2021). 
 

✓ A indústria baiana, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério da 
Economia, apresentou saldo positivo, em agosto, com 3.116 postos formais de 
trabalho, sendo 2.784 na indústria de transformação, 158 na indústria extrativa, 145 
em água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação e 29 em 
eletricidade e gás. A indústria da construção também apresentou o saldo positivo 
de 1.877 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 (1.275 postos), fabricação de produtos alimentícios (305 postos) 
e fabricação de produtos minerais não-metálicos (203 postos). Em sentido contrário, 
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a maior perda de postos trabalho ocorreu no setor de veículos automotores (-85 
postos) (Ministério do Trabalho, 29/09/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 
 

✓ O varejo foi um dos setores mais afetados pela retração de consumo de bens e 
serviços. De acordo com o IBGE, em 2020, o varejo físico registrou queda nas vendas 
de produtos e na comercialização de mercadorias. Mas o setor tem tradição de 
superação em tempos de crise. Segundo o índice macroeconômico da Mastercard, 
no Brasil, o e-commerce representou 11,0% das vendas do varejo, 75,0% acima dos 
6,0% registrado antes da pandemia. (IBEVAR, 27/09/2021) 
 

✓ Em setembro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE caiu 6,5 
pontos em setembro, passando para 75,3 pontos, menor patamar desde abril de 
2021 (72,1 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 1,9 ponto, para 79,8 
pontos. (FGV IBRE, 24/09/2021) 
 

✓ No mês de setembro, a percepção dos consumidores sobre as expectativas em 
relação aos próximos meses e em relação à situação atual pioraram. O Índice de 
Situação Atual (ISA) retraiu 1,0 ponto no mês, passando para 68,8 pontos, menor 
nível desde maio passado (68,7), enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 9,8 
pontos, para 81,1 pontos, menor nível desde abril de 2021 (79,2 pontos). (FGV IBRE, 
24/09/2021) 
 

✓ Em relação aos quesitos que medem o grau de satisfação com a situação atual, o 
indicador que avalia a percepção dos consumidores em relação à situação 
econômica geral apresentou queda de 2,7% pontos em setembro, para 74,5 pontos. 
O indicador que contempla as avaliações sobre as finanças pessoais se manteve 
relativamente estável ao variar 0,6 ponto, ficando em 63,6 pontos. (FGV IBRE, 
24/09/2021) 
 

✓ A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) informou, 
em comunicado, projeção de contratação de temporários no comércio para o Natal 
de 2021. Segundo a entidade, as estimativas são de criação de 94,2 mil postos de 
trabalho no varejo para essa época. A alta prevista é de 5,1% no salário médio ante 
mesma época do calendário anterior, e taxa de efetivação de 12,2% do total de 
vagas temporárias. (VALOR ECONÔMICO, 26/09/2021) 
 

✓ Os dados da empresa de análise de mercado Gtk revela que a alta nos preços está 
afetando as vendas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Em agosto, o volume 
de televisores vendidos no país caiu 28,7% em relação a julho, enquanto as unidades 
vendidas de notebooks recuaram 13,8%. Quando comparado ao ano passado, 
também há queda para as duas categorias. (VALOR ECONÔMICO, 28/09/2021) 
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✓ A empresa de análise de mercado Gtk avalia o impacto da elevação dos preços para 

o consumidor. De acordo com a sua avaliação certas linhas de produtos têm sofrido 
reajustes frequentes desde o ano passado. Nos últimos 12 meses, TVs passaram a 
custar 30,0% mais, notebooks tiveram alta de 40,0% e smartphones, de 30,0%. Para 
os refrigeradores, apesar do patamar de vendas estarem superior em relação a 
agosto de 2020, em 14,8%, na comparação com julho deste ano mostra queda de 
22,5%. Em 12 meses, essa categoria apresentou uma alta de preços de 13,0% até 
agosto. (VALOR ECONÔMICO, 28/09/2021) 
 
 

5. Serviços  
 

✓ O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV IBRE, caiu 2,0 pontos em setembro, 
para 97,3 pontos, interrompendo a sequência de cinco altas consecutivas. Em 
médias móveis trimestrais, o índice ainda manteve o resultado positivo, avançando 
1,2 ponto. “Depois de cinco altas consecutivas, a confiança de serviços voltou a cair. 
O resultado ainda não parece sugerir uma reversão da tendência positiva, mas 
demonstra que os empresários ligaram o sinal de alerta. Nesse mês, o resultado foi 
mais influenciado pela revisão das expectativas em relação aos próximos meses, 
mas também foi afetado pela percepção de ligeira piora na percepção da situação 
corrente. Mesmo com resultado negativo, o nível de confiança do setor de serviços 
continua acima do nível pré pandemia, mas alguns fatores podem frear o ritmo de 
recuperação, como: a recente queda da confiança do consumidor, lenta 
recuperação do mercado de trabalho, inflação e incertezas relacionadas ao controle 
da pandemia”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE. 
 

✓ Apesar da queda pontual em setembro, a confiança de serviços mostrou forte 
recuperação ao longo do terceiro trimestre. A média deste trimestre ficou 10,3 
pontos acima da média do trimestre imediatamente anterior, mostrando que o 
setor vem recuperando o que foi perdido ao longo da pandemia. Vale ressaltar que 
a recuperação foi muito influenciada pela retomada do segmento de serviços 
prestados as famílias, que acabaram sendo os mais impactados pelas medidas 
restritivas. No trimestre, esse segmento ficou 15,0 pontos acima do anterior 
influenciado pelas flexibilizações e o avanço do calendário de vacinação. 
 

✓ O risco de fragmentação crescente da internet, em meio à intensa rivalidade 
tecnológica entre os EUA e a China, ameaça ampliar as desigualdades na economia 
mundial e deixar ainda mais para trás os países em desenvolvimento, alerta a 
Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). “Os dois 
gigantes da economia digital são EUA e a China. E depois tem o resto do mundo”, 
resume Shamika Sirimanne, principal autora do Relatório Sobre Economia Digital 
2021, divulgado nesta quarta-feira (29), no qual a Unctad defende que as Nações 
Unidas assumam um papel central na governança dos dados digitais. Os dados estão 
se tornando cada vez mais importantes como recurso econômico e também 
estratégico. E o relatório alerta contra a emergência de uma fratura ligada aos 
dados, na medida em que avança a economia digital baseada nos dados (VALOR 
ECONÔMICO). 
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✓ Um relatório interno sobre a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), elaborado em 
novembro do ano passado na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
conclui que a VLI, concessionária desde 1996 da estrada férrea que corta a Bahia e 
mais cinco estados brasileiros, causa “claro prejuízo à coisa pública” ao investir 
recursos apenas no um terço de trilhos em que visa lucro, e abandonar o 
restante. De acordo com o documento, no ano de 2019, a FCA concentrou 90% da 
sua operação em apenas 2.341 km dos 7.094 km totais da ferrovia e vem diminuindo 
a cada ano a quantidade de clientes regulares. Essa ação mostra uma estratégia de 
maximizar os lucros da concessionária, no que seria uma distorção do conceito de 
serviço público, segundo o relatório.  Dos produtos transportados no referido ano, 
55% são do setor agrícola, 22% da indústria siderúrgica e 17% apenas em minério de 
ferro. As linhas trafegadas estão nos estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Os 
valores transportados na ferrovia passaram de R$ 19,6 bilhões em 2020 (CBPM). 
 

✓ Os outros 4.753 km que não interessam à VLI estariam com manutenção inadequada 
ou inexistente, sendo as ações insuficientes para impedir a degradação pelo tempo 
e tráfego, assim como tendo poucos esforços de preservação do patrimônio público. 
Esses trechos incluem toda a malha na Bahia, toda a do Rio de Janeiro e alguns 
trechos em Minas, São Paulo e Goiás. Conforme o relatório, apesar de demonstrar 
não ter interesse nos trechos, a concessionária também não os devolve à União. 
Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos 
Tramm, “essa é uma questão importante não apenas para a mineração, mas 
também para o agronegócio, para a fruticultura e para a indústria química. 
Precisamos lutar para que a Bahia tenha uma rede ferroviária de verdade, 
modernizada, eficiente e digna dos enormes avanços econômicos que o estado 
apresentou nos últimos 20 anos”, diz. (CBPM). 
 

✓ A VLI está buscando a renovação antecipada, por mais 30 anos, da outorga para 
operação da ferrovia. Foi promovida uma audiência pública sobre o assunto no início 
de fevereiro pela ANTT. Na ocasião, Tramm já se posicionava de maneira crítica. “A 
pergunta que precisa ser respondida é: o que a VLI deixou de fazer pelo 
desenvolvimento da Bahia e o que ela pretende fazer para compensar todos esses 
anos de inação. No Porto de Aratu, por exemplo, a VLI não só tirou os trilhos como 
também os dormentes do ramal ferroviário”, disse o presidente da CBPM durante 
sua fala na audiência (CBPM). 
 
 

6. Turismo 
 

✓ A importância das parcerias institucionais para a construção da Conta Satélite de 
Turismo no país foi o tema, nesta quarta-feira (22.09), do segundo dia do webinário 
“O Turismo Conta”. Organizado pelo Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o evento reúne gestores públicos e especialistas, 
que discutem os desafios da implantação do instrumento e a sua aplicação na 
avaliação da economia do setor e na promoção de ações na área. A Conta Satélite 
pode fornecer dados essenciais sobre o turismo em todos os seus aspectos, 
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proporcionando uma visão mais ampla do segmento. No debate desta quarta, 
mediado pelo coordenador-geral de Dados e Informações do MTur, Elton Medeiros, 
a economista-chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e 
Turismo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES),  Luciane Gorgulho, detalhou a atuação da instituição no apoio ao turismo, 
além da análise dos impactos das iniciativas. 
 

✓ No webinário a Luciane Gorgulho, do BNDES destacou a relevância da Conta Satélite 
para a compreensão de benefícios econômicos das atividades. “Quando você reúne 
informações do quanto essas atividades contribuem, em geral, as pessoas se 
surpreendem. E isso é muito importante para que nós tenhamos uma maior 
valorização do turismo. Demonstrar que o país, com os ativos naturais e culturais do 
Brasil, precisa ter o turismo entre as suas âncoras de desenvolvimento”, frisou. O 
IBGE já coleta estatísticas de turismo em consultas como a Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), a Pesquisa de Serviços de Hospedagem e o Módulo Turismo 2019 da 
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Porém, a 
implantação da Conta Satélite possibilitaria uma visão mais macro do setor. A ideia 
é que o IBGE desenvolva uma metodologia própria neste sentido, com base no 
manual das Nações Unidas para contas satélites (MTur). 
 

✓ Divulgar os atrativos naturais, históricos e culturais, fomentando a economia 
sustentável, é o objetivo da Semana de Turismo em Ilhéus, na Costa do Cacau, a 
partir de segunda-feira (27). O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo do 
Estado (Setur-BA) e segue até 2 de outubro, com a participação de empresários do 
setor, da comunidade local e da imprensa. A programação terá atividades 
presenciais e on-line.Visitas a localidades turísticas, como as praias do Sul e do 
Norte, Olivença, Rio do Engenho, Lagoa Encantada e Fazenda Yrerê, estão no roteiro 
do evento. Apresentações culturais, transmissões ao vivo pela internet e oficinas do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) completam o 
roteiro. As atividades têm a finalidade de promover o destino Ilhéus e chamar a 
atenção para a importância do turismo enquanto vetor de desenvolvimento, capaz 
de integrar princípios da sustentabilidade, crescimento econômico e inserção social 
(Setur). 
 

✓ A retomada do turismo baiano foi responsável por reunir, na manhã desta segunda-
feira (27), órgãos e secretarias do Estado, prefeitos de diversos municípios e 
representantes de empresas do setor no centro de convenções do Hotel Fiesta, em 
Salvador. O plano estratégico "Viva Turismo Bahia", lançado pela Secretaria do 
Turismo (Setur), traz a expectativa de continuidade da Bahia como o primeiro lugar 
entre os destinos mais procurados por brasileiros, no período pós-pandemia. 
Durante o evento, a Setur assinou termos de cooperação técnica com as secretarias 
de Cultura (Secult) e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) para a 
realização de ações conjuntas. O plano de retomada tem como base quatro eixos: 
biossegurança, capacitação, infraestrutura e promoção do destino Bahia (Setur). 
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✓ O ano de 2022 deve ser de dificuldade para as empresas e marcado por um aumento 

de inadimplência nos pagamentos da cadeia de produção no Brasil, segundo 
pesquisa inédita realizada pela Intrum, empresa europeia de gestão de crédito e 
ativos. Cerca de 70% das 700 empresas ouvidas pela pesquisa, obtida com 
exclusividade pelo Valor, afirmam que a inadimplência deve saltar nos próximos 
meses. Já 76% delas afirmam que a recessão “é iminente no Brasil”. Essa é a primeira 
vez que a Intrum realiza a pesquisa no país. A pesquisa ouviu 700 empresas entre 26 
de janeiro e 16 de abril de 2021, das quais 74% foram pequenas e médias, com até 
250 funcionários. O setor mais representativo foi o de serviços financeiros, com 14% 
de participação, seguido por consumo e varejo (13%) e tecnologia e 
telecomunicações (12%). Os dados da pesquisa confirmam ainda o cenário 
observado desde o ano passado: transporte, logística, turismo e hotelaria foram os 
mais afetados pela crise da covid-19, uma vez que foram os mais atingidos pelas 
medidas de restrição de circulação. O lucro das companhias do setor de transporte 
e logística chegou a recuar 69%, enquanto o setor de hotelaria e turismo sofreu 
queda de 66% na última linha dos resultados (VALOR ECONÔMICO). 
 

✓ Com avanço da vacinação contra a Covid-19 e a tendência ao turismo interno, 
Mucugê já se destaca na Chapada Diamantina. O município começou a receber um 
número contínuo de visitantes, no segundo semestre. Os turistas são atraídos pelas 
montanhas, rios, cachoeiras e botânica sustentável, além do patrimônio histórico e 
cultural. Em julho e agosto, a cidade registrou um bom movimento de turistas, mas 
a maior procura foi na primeira semana de setembro, quando recebeu 500 ciclistas 
e seus acompanhantes, durante o 8° Desafio Mucugê de Mountain Bike. Houve 
ocupação máxima da capacidade hoteleira. Um dos trunfos de Mucugê é o 
calendário de eventos. Em novembro, o município recebe a corrida em trilha Ultra 
Trail. No mês seguinte, a cidade comemora os 120 anos da Filarmônica 23 de 
Dezembro e celebra o período natalino com o Festival de Corais, que atrai vozes de 
todo o Brasil (Setur). 
 
 

✓ Empresários do setor de turismo que querem a volta do horário de verão agora vão 
usar o exemplo do Paraguai para tentar convencer o presidente Jair Bolsonaro a 
retomar a prática no Brasil. O horário especial começa no próximo domingo (3) no 
país vizinho e vai até março de 2022. "Se até o Paraguai, que é binacional com o 
nosso país pela Itaipu, reconhece que o horário de verão é importante, o presidente 
e o ministro de Minas e Energia [Bento Albuquerque] precisam parar de ser 
teimosos, mesmo sabendo que é uma alternativa viável e benéfica ao combalido 
setor do turismo", diz Fábio Aguayo, diretor da CNTur, que iniciou a pressão sobre o 
governo. Ele afirma que o país vizinho entende que a mudança no relógio é uma 
estratégia para reduzir o consumo de energia elétrica neste momento. (VALOR 
ECONÔMICO). 

7. Comércio Exterior 

 

✓ Os preços do petróleo atingiram seu maior patamar em três anos nesta segunda-
feira, afetados pela expectativa cada vez maior de que a crise do gás natural se 

http://www.bahia.ba.gov.br/2021/09/noticias/turismo/competicao-de-ciclismo-marca-retomada-do-turismo-esportivo-em-mucuge/
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dissemine a outras commodities, no momento em que a retomada da economia 
mundial impulsiona a demanda por elas. O petróleo do tipo Brent, referencial 
internacional, subiu pelo quinto dia seguido, fechando com alta de 1,84% no barril, 
cotado a US$ 79,53. O preço do Brent acumula valorização em torno a 50% em 2021 
e de 9% em setembro. A forte onda de alta chega em meio a empresas e 
consumidores que passaram a demandar maiores quantidades de praticamente 
tudo ligado a commodity, desde a gasolina até combustível para aviões, depois de 
os governos nacionais terem levantado as medidas de confinamento social impostas 
para conter a disseminação do coronavírus. O Goldman Sachs, um dos bancos mais 
influentes nos mercados de commodities, prevê que a onda de alta deverá continuar 
e projeta o barril de Brent a US$ 90 até o fim do ano, acima de sua estimativa 
anterior, de US$ 80 (VALOR ECONÔMICO). 
 

✓ As exportações de carne de frango in natura caminham para um novo recorde 
mensal, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) analisados pelo 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP). Em 12 dias 
úteis, o país embarcou 256,6 mil toneladas do produto, ou 21,4 mil toneladas por 
dia. O volume representa altas de 34% sobre agosto e de 40,5% frente a setembro 
do ano passado. Caso o ritmo seja mantido, o volume poderá chegar a 470 mil 
toneladas e superar o patamar observado em julho de 2018, o maior até agora, 
quando foram exportadas 463,1 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA). No mercado interno, no entanto, vendedores de carne de 
frango baixaram os preços para tentar estimular os negócios na segunda metade de 
setembro, mas a comercialização perdeu força nos últimos dias, diz o Cepea, em 
nota. Apesar do movimento, vendedores consultados pela instituição se disseram 
otimistas, indicando que o volume de negócios continua satisfatório (VALOR 
ECONÔMICO). 
 

✓ A Argentina já perdeu US$ 620 milhões em exportações de farelo e óleo de soja 
devido à seca do rio Paraná, segundo relatório da Bolsa de Comércio de Rosário. O 
baixo nível do rio no trecho Timbúes-Oceano tem limitado o fluxo de cargas na 
região da Grande Rosário e provocado queda dos preços de exportação dos 
principais subprodutos da soja e do milho. “Nesse sentido, os maiores custos 
logísticos para levar os produtos dos portos até a orla do Paraná impactam nos 
preços de exportação com origem na Grande Rosário, ampliando o diferencial com 
a mercadoria brasileira”, diz a bolsa no texto. O gap entre o FOB Paranaguá e o FOB 
Up Rio/Rosário para o farelo de soja está atualmente em seu pior nível - para os 
argentinos - desde 2013, completa a bolsa. “A situação é ainda mais desvantajosa 
para o óleo de soja argentino, já que desde 2008 não se via um diferencial de preço 
tão grande.” No estudo, a bolsa contabiliza as perdas desde o início deste ano, com 
mais de 25 milhões de toneladas de subprodutos do complexo soja já embarcadas 
desde janeiro. Porém, relata que o nível do rio Paraná no trecho destacado está ruim 
há tempos. Nos últimos dois anos, "somente em fevereiro de 2021 foi encontrada 
uma altura média superior ao mínimo e referência de 2,47 metros”, diz o texto. 
(VALOR ECONÔMICO). 

 



 

14 

Semanal (23/09 a 29/09/2021)  
0427/06/2021) 

 
8. Finanças Públicas 

 
 

✓ O Congresso aprovou no último dia 27 o projeto de lei do novo programa social do 
governo federal – o Auxilio Brasil. O programa busca substituir o Bolsa Família, e 
prevê tanto aumento no número de beneficiários, quanto no valor repassado, uma 
vez que diante da diante da inflação, há menor capacidade de consumo.  A previsão 
é que haja um incremento de R$ 14 bilhões nas despesas públicas através desse 
novo Programa;   
 

✓ Após o amadurecimento e as reflexões necessárias a serem feitas nas audiências 
públicas promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tanto a PEC 
110/2019 da Reforma Tributária como a do Imposto de Renda- 2337/20021, possam 
ser votadas com prioridade, foi o que afirmou o Presidente da Casa Rodrigo Pacheco. 
Vale dizer que a PEC 110/2019 trata, em seu cerne, da unificação e simplificação 
tributária, enquanto que PL do Imposto de Renda prevê, dentre alguns de seus 
principais pontos, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) de R$ 1.903,98 para R$ 2.500 mensais, e que Lucros e dividendos, sejam 
taxados na fonte em 15%. A previsão é que Fundos de investimento em ações 
fiquem de fora dessa cobrança.  Segundo a Instituição Fiscal Independente- IFI, esse 
ponto da reforma pode gerar perdas relevantes de arrecadação, e com isso, 
impactos negativos sobre as receitas públicas, em 2022. A PEC da Reforma Tributária 
já conta, até o momento, com 162 emendas de Senadores e aguarda   relatório do 
Senador Roberto Rocha (PSDB-MA);  
 
  

✓ Foi ainda aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado, o 
projeto de lei 284/2017 que prevê critérios especiais de tributação, a serem 
adotados por todos os entes federados- União, estados, Distrito Federal e 
municípios, para coibir inadimplências tributárias que gerem desequilíbrio da 
concorrência, sobretudo nos setores com alta tributação; combustíveis, bebidas e 
cigarros. por exemplo;  
  

✓ Vale dizer que poderão ficar sujeitos a esse regime; produtores, importadores e 
comerciantes de combustíveis e biocombustíveis, de bebidas e de cigarros que 
contenham tabaco, além de outros produtos e serviços, desde que atendidas 
algumas condições cumulativas (que a carga tributária seja, no mínimo, equivalente 
ao percentual de lucro adotado para o setor na apuração do imposto de renda por 
lucro presumido) e haja indícios de desequilíbrio concorrencial pela inadimplência 
tributária. Os procedimentos deverão ser estabelecidos em lei, por cada ente 
interessado. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado 
(%) 

Projeção (2021)( 1) (%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 08/21 09/21 10/21 11/21 Tendência 

Indústria (jul.) -12,2 -14,9 -9,3  -11,5 -10,7 -18,3  

 

Comércio (jul.) 6,6 10,0 6,5  9,7 5,2 6,7  

 

Serviços (jul.) 28,7 9,5 0,2  21,1 18,3 17,7  

 

Agricultura (ago.)2 4,0     4,0 4,0 4,0 
 

Exportações (ago.) 69,5 25,8 15,0   30,1 10,2 10,4 
 

Importações (ago.) 102,3 56,7 29,2   35,0 47,3 32,1 
 

ICMS (ago.)3 24,9 29,5 22,4   7,9 9,0 7,4 
 

FPE (ago.)3 58,8 33,6 22,9   121,0 30,7 5,2 

 
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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