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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Levantamento da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostra que o comércio internacional de mercadorias das maiores economias do mundo, 
que formam o grupo que reúne representantes de países desenvolvidos e países em 
desenvolvimento, o G-20, atingiu um recorde em termos de dólares no primeiro trimestre 
de 2021, impulsionado pela alta dos preços das commodities. Esse levantamento mostra 
continuidade na recuperação, com as exportações e importações aumentando 8,0% e 
8,1%, respectivamente, em valor entre janeiro e março deste ano comparado ao trimestre 
anterior. Somente o Reino Unido não teve crescimento no comércio global de 
mercadorias. 
 
Segundo a OCDE a depreciação do dólar e a alta nos preços das commodities 
desempenharam um papel importante na recuperação do comércio global de bens. Os 
preços das commodities agrícolas, incluindo cereais e óleos vegetais, aumentaram mais de 
10% no primeiro trimestre. Os preços dos metais também subiram. 
 
Entre os maiores beneficiários dessa dinâmica estão a Argentina com aumento das 
exportações acima de 33,3% em valor, a Austrália alta de 17,5%, o Brasil de 14,7%, e a 
África do Sul de 17,3% - entre os maiores exportadores desses produtos dentro do G-20. 
 
A OCDE constata também que o boom relacionado à pandemia nas compras de 
eletrônicos levou a um aumento na demanda por semicondutores e circuitos integrados. 
Adicionado a outros fatores, isto causou um descompasso entre oferta e demanda, 
resultando em escassez e alta de preços. 
 
Os Estados Unidos (EUA) e a China, em ritmo de forte crescimento econômico, foram 
destaque no comércio global. No caso dos EUA, o maior comércio de semicondutores 
contribuiu parcialmente para o crescimento total do comércio de mercadorias do país, 
com alta de 5,7% das exportações e de 5,3% das importações. De outro lado, a escassez 
de chips afetou sobretudo as cadeias de fornecimento de automóveis. 
 
A China, maior comerciante de mercadorias do mundo (soma de exportações e 
importações), manteve seu forte desempenho. Suas exportações cresceram 18,9%, 
principalmente produtos eletrônicos, incluindo circuitos integrados, veículos e têxteis 
(incluindo máscaras faciais). E as importações aumentaram 19%, com mais compras, 
sobretudo de metais e minérios metálicos, cereais e circuitos integrados. 
 
A economia da Alemanha contraiu mais do que o estimado, inicialmente no primeiro 
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trimestre, mas as expectativas são de uma forte recuperação no atual trimestre, com a 
queda nas infecções por Covid-19 e a reabertura gerando otimismo entre as empresas. 
 
O Instituto de Pesquisa Econômica (IFO) informou que seu índice de ambiente para os 
negócios subiu para o nível mais alto em dois anos, em maio atingiu 102,9. O indicador 
sugere que a economia alemã está no rumo de uma forte recuperação, após contrair 1,8% 
no primeiro trimestre, segundo dado oficial revisado. A recuperação foi impulsionada, 
principalmente pelo varejo e serviços, visto que as expectativas das empresas para os 
próximos seis meses aumentaram significativamente. 
 
“A grande melhora no otimismo das empresas apoia nossa avaliação de que a economia 
deve crescer 2,5% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre”, diz Oliver 
Rakau, economista para a Alemanha da consultoria Oxford Economics. 
 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada 
pelo Instituto Brasileiiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a taxa de 
desocupação subiu para 14,7% no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 0,8 ponto 
percentual na comparação com o último trimestre de 2020 (13,9%). Isso corresponde a 
mais de 880 mil pessoas desocupadas, totalizando 14,8 milhões na fila em busca de um 
trabalho no país.  
 
É a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série 
histórica, iniciada em 2012. O contingente de pessoas subutilizadas no país chegou a 33,2 
milhões e também atingiu o recorde da série. Na comparação com o primeiro trimestre de 
2020, sete grupos de atividade perderam pessoal ocupado, com crescimento somente na 
agricultura, pecuária, produção florestal. 
 
Economistas avaliam que uma melhora mais consistente do mercado de trabalho só 
deverá ser observada no segundo semestre, mas ainda condicionada ao avanço da 
vacinação e a uma recuperação mais firme do setor de serviços – o que mais emprega no 
país e o mais afetados pelas medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus. 
 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados 
dia 26 pelo Ministério da Economia, o Brasil gerou 120.935 empregos com carteira 
assinada em abril, essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1.381.767 no 
mês passado, e as demissões, que totalizaram 1.260.832. Esse foi o menor saldo positivo 
mensal registrado em 2021. No mesmo mês do ano passado, foram fechadas 963.703 mil 
vagas, reflexo da pandemia do coronavírus na economia brasileira. 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou que o ritmo mais lento de criação de 
empregos formais em abril, na comparação com os meses anteriores, está relacionado 
com o pico da segunda onda da Covid-19 na economia. Nos quatro primeiros meses deste 
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ano, ainda de acordo com o Ministério da Economia, foram geradas 957.889 vagas com 
carteira assinada. Em igual período do ano passado, foram fechados 763.232 empregos 
com carteira assinada. 
 
Ao final de abril, o Brasil tinha saldo de 40.320.857 empregos com carteira assinada. Isso 
representa um aumento na comparação com janeiro deste ano (39.624.386 empregos) e, 
também, com abril de 2020, quando o saldo estava em 38.385.241. 
 
O resultado das transações correntes ficou positivo em abril deste ano, em US$ 5,663 
bilhões, informou o Banco Central. Este é o melhor resultado para meses de abril desde o 
início da série histórica, em janeiro de 1995. O saldo recorde da balança comercial 
brasileira teve papel fundamental para esse resultado, que vive bom momento por conta 
da alta dos preços de alimentos, do minério de ferro e do petróleo, além da disparada do 
dólar. Por outro lado, os dados refletem os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que 
desde março do ano passado tem reduzido o volume de importações de produtos 
 
O número de abril ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro, 
calculada em US$ 6,250 bilhões, em levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, e 
dentro do intervalo das previsões, de déficit de US$ 3,735 bilhões a superávit de US$ 
8,000 bilhões. 
 
No acumulado do ano até abril, o déficit nas contas externas soma US$ 9,717 bilhões. A 
estimativa atual do Banco Central (BC) é de superávit em conta corrente de US$ 2 bilhões 
em 2021. O cálculo foi atualizado no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Nos 12 
meses até abril deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 12,389 
bilhões, o que representa 0,84% do Produto Interno Bruto (PIB). 
 
A Secretaria do Tesouro Nacional informou dia 27 que as contas do governo registraram 
um superávit primário de R$ 16,492 bilhões em abril. O superávit primário ocorre quando 
as receitas com tributos e impostos superam as despesas. Nessa conta não são 
considerados os gastos do governo com o pagamento de juros da dívida pública. 
 
Segundo dados oficiais, o resultado de abril deste ano foi melhor para esse mês em sete 
anos, ou seja, desde 2014, quando foi registrado um saldo positivo de R$ 23,436 bilhões 
(valor corrigido pela inflação). Em abril do ano passado, com a perda de arrecadação 
decorrente da primeira onda da Covid-19, junto com os gastos emergenciais, as contas do 
governo registraram um queda de quase R$ 93 bilhões. 
 
O bom resultado das contas públicas, em abril deste ano, está relacionado com 
uma arrecadação recorde de impostos, apesar dos efeitos da segunda onda da Covid-19 
na economia. Além disso, como o Orçamento de 2021 foi sancionado somente no fim de 
abril, os gastos públicos ainda estavam contidos — as regras limitam as despesas até a 
sanção da peça orçamentária. 
 
No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, ainda segundo informações do 
Tesouro Nacional, as contas do governo apresentaram um superávit primário de R$ 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/03/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-1034-bilhoes-em-abril-maior-saldo-mensal-em-33-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/03/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-1034-bilhoes-em-abril-maior-saldo-mensal-em-33-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/28/contas-do-governo-tem-rombo-de-r-929-bi-em-abril-pior-da-historia-e-quase-o-valor-do-ano-de-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/28/contas-do-governo-tem-rombo-de-r-929-bi-em-abril-pior-da-historia-e-quase-o-valor-do-ano-de-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/20/arrecadacao-tem-alta-real-de-45percent-em-abril-para-r-156-bilhoes-recorde-para-o-mes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/20/arrecadacao-tem-alta-real-de-45percent-em-abril-para-r-156-bilhoes-recorde-para-o-mes.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/22/apos-impasse-com-o-congresso-bolsonaro-sanciona-com-vetos-orcamento-de-2021.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/22/apos-impasse-com-o-congresso-bolsonaro-sanciona-com-vetos-orcamento-de-2021.ghtml
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41,002 bilhões. No mesmo período do ano passado, foi registrado resultado negativo de 
R$ 95,857 bilhões. 
 
O IBGE divulgou dia 25, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), 
uma prévia da inflação oficial do país, que ficou em 0,44% em maio, 0,16 ponto percentual 
abaixo da taxa de abril (0,60%). Apesar da desaceleração, foi o maior resultado para um 
mês de maio desde 2016 (0,86%), pressionado principalmente pela alta na energia elétrica 
(2,31%). 
 
No ano, o indicador acumula alta de 3,27%. Em 12 meses, atingiu 7,27%, se mantendo 
acima do teto da meta do governo para a inflação no ano, que é de 5,25%. Em abril, o 
indicador acumulado em 12 meses estava em 6,17%. O resultado de maio veio abaixo do 
esperado. Pesquisa da Reuters com economistas estimava alta de 0,55% para o período. 
 
Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE apresentaram alta em 
maio, com destaque para "Saúde e cuidados pessoais" (1,23%), que acelerou em relação a 
abril (0,44%). Os grupos Habitação (0,79%) e Alimentação e bebidas (0,48%) também 
tiveram variações superiores às de abril (0,45% e 0,36%, respectivamente). 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
 
Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em abril deste ano, 
a Bahia gerou 9.207 postos de trabalho com carteira assinada, resultado que decorre da 
diferença entre 52.539 admissões e 43.332 desligamentos. Dessa forma, a Bahia liderou a 
geração de emprego formal no Nordeste no mês. Os dados são do Novo Caged divulgados 
pelo Ministério da Economia, sistematizados pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
 
Apesar do contexto sanitário mundial atípico, o estado ocupou a primeira posição em 
relação à geração de posições celetistas dentre os estados nordestinos e a sexta dentre os 
estados brasileiros em abril de 2021. 
 
Classificando os setores de atividade econômica em cinco grandes grupos, todos 
apresentaram saldos positivos em abril de 2021: Serviços (+4.761 postos), Agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+1.568 postos), Comércio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas (+1.203 postos), Indústria geral (+879 postos) e 
Construção (+796 postos). No grupamento que mais gerou postos de trabalho, o de 
Serviços, destacou-se a área de Saúde Humana e Serviços Sociais com a criação de 2.483 
postos.  
 
No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a Bahia (+52.362 postos) seguiu a 
tendência apresentada pela região nordestina (+88.576 postos) e pelo país (+957.889 
postos). O estado ocupou a primeira posição no Nordeste, seguido pelo Ceará (+20.026 
postos). No Brasil, o estado baiano está no sexto lugar, levando em conta a série ajustada, 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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que incorpora as informações declaradas fora do prazo. A capital do estado também 
apresentou saldo positivo em abril (+1.658 postos) e no acumulado do ano (+12.275 
postos). 
 
De acordo com a PNAD Contínua trimestral, a taxa de desocupação na Bahia foi a maior 
do país, empatada por Pernambuco (21,3%). O índice está bem acima do indicador 
nacional, que ficou em 14,7%, também um recorde histórico. 
 
Em números absolutos, esse contingente chegou a 1,386 milhão de pessoas no 1º 
trimestre deste ano, o maior em nove anos. O aumentou foi de 6,9% em relação ao último 
trimestre do ano passado (+90 mil desocupados) e 5,7% em relação ao 1º trimestre de 
2020 (+75 mil desocupados). 
 
Além do alto índice de desocupação, o número de pessoas trabalhando, seja em 
ocupações formais ou informais (população ocupada), voltou a cair no 1º trimestre de 
2021, após ter registrado uma leve alta no fim do ano passado. Entre janeiro e março, os 
ocupados somaram 5,135 milhões no estado. Isso representou menos 53 mil 
trabalhadores do que no 4º trimestre de 2020 (-1,0%) e uma retração de 9,9% frente ao 1º 
trimestre do ano passado. Ou seja, em um ano de pandemia, 565 mil pessoas deixaram de 
trabalhar na Bahia. 
 
A Bahia obteve a nota B na Capacidade de Pagamento (Capag) , indicador produzido pela 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para avaliar a situação fiscal dos estados e 
municípios. Com esta classificação, o governo baiano encontra-se apto a contar com o aval 
da União na contratação de operações de crédito. 
 
A Capag relaciona ao todo 12 estados com a nota B, cabendo apenas ao Espírito Santo, a 
Rondônia e ao Mato Grosso a nota A. Onze estados estão com notas C e D e não poderão 
ter acesso ao aval da União. Neste grupo, oito estados estão classificados como C. Na 
última posição, com a nota D, estão três dos maiores estados brasileiros, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que vêm enfrentando muitas dificuldades financeiras 
nos últimos anos. O Amapá está com a situação suspensa na Capag. 
 
O governo baiano se saiu bem nas três categorias avaliadas pela STN, obtendo nota A para 
Liquidez, tópico que relaciona as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa. Para 
as duas outras categorias, a Bahia ficou com a nota B: Endividamento, que verifica a 
proporção entre dívida consolidada e receita corrente líquida, e Poupança Corrente, cujas 
referências são a despesa corrente e a receita corrente ajustada. 
 
Com esta atualização, a Bahia volta a se posicionar entre os estados com boa capacidade 
de pagamento na avaliação do Tesouro Nacional, classificação que historicamente lhe 
cabia até que a mudança nas regras de apuração da Capag, em 2017, prejudicasse em 
especial o governo baiano. 
 
O secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, ressalta que o perfil de endividamento 
do governo baiano permanece há mais de uma década entre os mais baixos do país. O 
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Estado, lembra o secretário, implantou um bem sucedido programa de qualidade do gasto 
em 2015, início da primeira gestão do governador Rui Costa, que possibilitou uma 
economia real de R$ 7,8 bilhões até 2020. Mesmo com restrições ao crédito nos últimos 
anos, a Bahia somou R$ 14,9 bilhões em investimentos no período 2015-2020, ficando em 
segundo lugar no país neste quesito, atrás apenas de São Paulo, mas tendo investido 
proporcionalmente mais que o governo paulista. 
 
Em que pese o grande esforço do fisco estadual ancorado em fatores como a 
modernização tecnológica da administração tributária e o combate intensivo à sonegação, 
o governo baiano segue promovendo forte contenção de gastos, excetuando-se as áreas 
de saúde, segurança e educação. “O desafio é continuar atendendo à grande demanda 
por recursos para o combate aos efeitos da pandemia”, afirma Manoel Vitório. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 A Petrobahia pretende implantar uma base central de armazenamento e 
distribuição de etanol, no município de Barra, e unidades de logística de 
armazenagem e distribuição junto às usinas de etanol, em Barra e no Muquém do 
São Francisco, integrando o Polo Agroindustrial e Bioenergético em 
desenvolvimento na região.  A previsão é que sejam criados 70 empregos diretos e 
150 indiretos. A Petrobahia estima uma capacidade de armazenamento e 
transporte de até 100 mil m³/ano (Site Bahia.ba, 2021). 
 

 A assinatura do protocolo de intenções com o Governo do Estado, para estudo e 
viabilidade, ocorreu durante a viagem institucional chefiada pelo vice-governador 
João Leão, secretário do Planejamento, e Nelson Leal, secretário de 
Desenvolvimento Econômico (SDE), composta por empresários dos grupos 
Petrobahia, Cooproeste, E-machine e AGC Frutas (Site Bahia.ba, 2021). 
 

 Segundo o gestor da SDE, Nelson Leal, com a assinatura deste protocolo, um 
importantíssimo ciclo é fechado. “A Petrobahia veio garantir não só a tancagem 
para as usinas, mas sobretudo a compra de toda a produção. Então, o que nós 
estamos vendo aqui hoje é uma realidade. Tenho certeza que muito em breve as 
11 usinas funcionarão na sua plenitude, gerando emprego e renda e 
transformando essa região em uma das mais produtivas do país” (Site Bahia.ba, 
2021). 
 

 Na oportunidade, a Petrobahia assinou contrato com o grupo Paranhos para 
fornecer diesel durante 5 anos. “É o que nós sempre falamos ao Governo do 
Estado, esse cluster dependia primeiramente de um grande plano de negócio bem 
feito, que foi realizado, um financiamento, uma estrutura de capital bem 
arranjada, mas sobretudo um offtake e a Petrobahia vem unir esses elos e 
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solidificar esse grande projeto do cluster sucroalcooleiro do São Francisco”, diz 
Sérgio Paranhos, proprietário da Serpasa Agroindustrial. 
 

 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que, nesta safra, a 
cafeicultura baiana destinará 112,8 mil hectares, sendo 11,3 mil hectares para 
lavouras em formação e 101,5 mil hectares para área em produção, devendo 
colher 3,9 milhões de sacas de café beneficiado (Conab, 25/05/2021). 
 

 As operações de colheita já começaram e se estenderão até outubro de 2021. No 
estado há o cultivo tanto do café conilon quanto do café arábica. As lavouras de 
café arábica estão espalhadas pelo centro-sul, centro-norte e extremo-oeste 
baiano (nas regiões denominadas Planalto e Cerrado), devendo ocupar 62,2 mil 
hectares de área em produção e com estimativa de colher um pouco mais de 1,7 
milhão de sacas de café beneficiado (cerca de 1,45 milhão de sacas estimadas para 
o Planalto e 250 mil para o Cerrado). O Planalto (centro-sul e centro-norte baiano) 
é caracterizado pelo clima de altitude, produzindo cafés de alta qualidade (Conab, 
25/05/2021). 
 

 Para o Cerrado (extremo-oeste do estado), o sistema de produção é 
predominantemente irrigado, com o uso de tecnificação avançada. Já o café 
conilon é plantado, principalmente, no sul do estado, na região denominada de 
Atlântico, e nesse ciclo deve ocupar uma área em produção de 39,2 mil hectares, 
com projeção de colheita na ordem de 2,2 milhões de sacas de café beneficiado 
(Conab, 25/05/2021). 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 
0,7 ponto em maio para 104,2 pontos, recuperando a queda observada no mês de 
abril. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 1,2 pontos. De acordo com, 
Claudia Perdigão, economista da FGV “Em maio, a confiança da indústria 
apresentou leve aumento influenciada pela melhora das expectativas para os 
próximos meses, enquanto a percepção das empresas sobre a situação atual 
continua piorando para 12 dos 19 segmentos que compõe a pesquisa. O resultado 
está relacionado aos efeitos da desvalorização do real e da escassez de insumos. 
Contudo, o avanço da vacinação, embora lento, e a recuperação de economias 
externas, ampliando as exportações, são elementos que tendem a contribuir com a 
melhora das expectativas para o próximo semestre”. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada subiu 1,1 ponto percentual, para 77,8% (FVG-IBRE, 
27/05/2021). 
  

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
subiu 2,2 pontos em maio, para 87,2 pontos, a primeira alta deste ano. O resultado 
positivo do ICST em maio refletiu a melhora da percepção dos empresários na 
avaliação sobre o momento atual e das expectativas em relação aos próximos 
meses. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) subiu 1,2 ponto, para 85,5 pontos, 
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interrompendo quatro meses de quedas consecutivas. A alta do ISA-CST foi 
influenciada principalmente pela melhora do indicador de situação atual dos 
negócios, que subiu 2,0 pontos, para pontos 86,4 pontos. O Nível de Utilização da 
Capacidade (Nuci) da Construção caiu 2,7 pontos percentuais (p.p.), para 74,4%. 
Em maio, o custo da matéria-prima alcançou percentual recorde de empresas que 
citam como o fator limitativo à melhoria dos negócios (40%) ficando atrás apenas 
da demanda insuficiente (50%). Com o fechamento dos acordos coletivos, o 
componente mão de obra também começa a pressionar os custos empresariais 
(FVG-IBRE, 26/05/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) – resultados setoriais, medido 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que todos os setores da 
indústria estão confiantes em maio. O ICcei estava em 45,1 e passou para 54,2 
pontos. Neste mês, o indicador subiu em 28 dos 30 setores pesquisados em 
relação a abril de 2021. Entre maio de 2020 e maio de 2021, o crescimento da 
confiança é muito grande. O Icei do setor de veículos passou de 29,6 pontos para 
60,6 pontos; de metalurgia subiu de 33,8 para 63,4 pontos; de equipamentos de 
informática cresceu de 30,1 para 58,1 pontos; de máquinas e equipamentos 
aumentou de 33,7 pontos para 62,3 pontos. Além disso, os dois segmentos da 
indústria que estavam sem confiança no mês passado, Calçados e Produtos de 
limpeza, ultrapassaram a linha divisória de 50 pontos. Na região Nordeste, o Icei 
avançou de 35,0 para 52,6 pontos entre maio de 2020 e maio de 2021, porém 
recuou 4,5 pontos percentuais entre abril e maio de 2021 (CNI, 26/05/2021). 
 
 

 A PetroRecôncavo informou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) aprovou, por unanimidade, a cessão dos contratos de 
concessão do Polo Remanso da Petrobras para a companhia. O Polo Remanso, 
localizado na bacia do Recôncavo, no Estado da Bahia, contempla 12 campos de 
produção terrestre: Brejinho, Canabrava, Cassarongongo, Fazenda Belém, Gomo, 
Mata de São João, Norte Fazenda Caruaçu, Remanso, Rio dos Ovos, Rio Subauma, 
São Pedro e Sesmaria (Valor Econômico, 28/05/2021). 
 

 Uma greve dos funcionários da Petrobras Biocombustível (PBio), interrompeu a 
produção das duas unidades da companhia, de acordo com a Federação Única dos 
Petroleiros (FUP). Segundo a FUP, a greve tem adesão de todos os trabalhadores 
próprios da companhia nas usinas de Montes Claros (MG) e de Candeias (BA), além 
da participação de 80% dos empregados do escritório, no Rio de Janeiro (RJ). Os 
grevistas pedem a realocação dos trabalhadores da PBio para outras áreas da 
Petrobras após a venda da subsidiária. A FUP abriu ações civis na Justiça contra a 
privatização. A Petrobras afirmou que a greve, iniciada na quinta-feira, não 
preenche os requisitos legais. A companhia alega que a incorporação dos 
empregados concursados da Pbio pela Petrobras, pleiteada pela FUP, é ilegal e 
inconstitucional (Valor Econômico, 28/05/2021). 
 

 O incipiente mercado brasileiro de veículos eletrificados teve desempenho recorde 
no primeiro quadrimestre deste ano. Segundo a Associação Brasileira do Veículo 
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Elétrico (ABVE), as vendas do segmento cresceram 29,4% nos primeiros quatros 
meses, com 7.290 unidades emplacadas, na comparação com o mesmo período de 
2020. As estatísticas incluem automóveis e comerciais leves e excluem ônibus, 
caminhões e motos. Para este ano, a entidade prevê aumento de 42% em relação 
aos 19.745 veículos emplacados em 2020, quando a quantidade de unidades 
vendidas superou em 66% a de 2019. Apesar da expansão, o mercado ainda é 
pequeno. Segundo o presidente da ABVE, Adalberto Maluf, “em 2020, os elétricos 
e híbridos [modelos dotados também de motor a combustão] chegaram pela 
primeira vez a 1% das vendas totais no Brasil. Em abril, atingiram 1,6%, mas 
seguimos distantes dos principais mercados globais. Se considerados só os veículos 
elétricos com recarga externa, a fatia é de apenas 0,2% do mercado brasileiro em 
2020, em contraste com os 4,6% do resto do mundo” (Valor Econômico, 
26/05/2021). 
 

 A Paranapanema, única produtora de cobre primário do Brasil, concluiu uma 
importante etapa na renegociação de suas dívidas. Em conjunto com seus 
principais credores financeiros, a Companhia formalizou um memorando de 
entendimentos (MOU), em que as partes se comprometeram a direcionar seus 
melhores esforços para negociar os termos e condições de pagamento cujo 
montante principal corresponde ao valor de US$ 481 milhões e que representa 
91,6% do total das dívidas da metalúrgica. Com o acordo, a Companhia e os bancos 
envolvidos na negociação alinharam os termos e detalhes da renegociação, assim 
como os direitos e deveres. Desta forma, a Paranapanema espera que, ao término 
do processo em curso, sejam celebrados contratos definitivos com condições para 
fortalecer e readequar a sua estrutura de capital (PARAPANEMA, 24/05/2021). 
 

 No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em abril, registrou aumento de 
879 postos de trabalho, de acordo com o Novo Caged, divulgado pelo Ministério da 
Economia. Em termos desagregados, foram criados 444 postos na Transformação, 
205 na Extrativa, 184 em Eletricidade e gás e 46 em Água e esgoto. Ressalta-se 
também o aumento de 796 postos na Construção, que não faz parte da Indústria 
geral na pesquisa. Entre os setores da indústria de transformação destaca-se o 
aumento de 225 postos em Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos, 214 postos em Produtos de minerais não metálicos, 197 postos em 
Derivados de petróleo e Biocombustíveis, 195 em Produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos, e 146 em Produtos de borracha e material plástico. 
Ressalta-se a queda de 622 postos de trabalho em Preparação de couros e 
fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (Ministério da 
Economia, 27/05/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) volta a registrar queda. Em maio, o 
indicador caiu 1,6%, após ajuste sazonal, alcançando 67,5 pontos. Apontada como 
o menor nível desde agosto de 2020, essa taxa mostra o mês maio mais crítico da 
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série histórica (2010). Em relação ao mesmo período de 2020, houve retração de 
17,3% (CNC, 24/05/2021). 
 

 Em maio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia 
(Fecomércio-BA) aponta a segunda queda consecutiva do ICF. Segundo os dados 
apurados, nesse mês, o indicador caiu 6,1% em relação a abril (-6,6%). Na 
comparação com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 10,2% 
(FECOMÉRCIO – BA, 24/05/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre) registrou crescimento de 3,7 pontos no mês 
de maio, passando para 76,2 pontos. Os resultados de abril e maio recuperam 81% 
da queda registrada no mês de março. Em médias móveis trimestrais, ao registrar 
recuo de 0,6 ponto, o índice indica que a tendência negativa de queda continua 
(FGV/Ibre, 25/05/2021). 
 

 Em abril, as vendas no comércio eletrônico brasileiro recuaram 6,4% em relação ao 
mês imediatamente anterior, segundo os dados do índice MCC-ENET, da Neotrust 
| Movimento Compre & Confie, em parceria com a Câmara Brasileira da Economia 
Digital (camar-e.net). Os dados complementares da Neotrust revela que o setor 
registrou 28,6 milhões de pedidos em abril, ante 30,6 milhões em março deste 
ano. Já com relação a igual mês do ano passado houve alta de 17,7% (VALOR 
ECONÔMICO, 25/05/2021). 
 

 O faturamento do comércio eletrônico em abril foi de R$ 13,2 bilhões, 
representando uma queda de 2,9% sobre o faturamento de março (13,6 bilhões). 
Comparado ao faturamento de R$ 9,4 bilhões, em abril do ano passado, o 
resultado foi superior em 40% (VALOR ECONÔMICO, 25/05/2021). 
 

 Na análise por região, observa-se que as vendas on-line da região Nordeste 
registraram a maior alta em abril deste ano, na comparação anual (42,9%) e o 
maior avanço em faturamento (63,1%). A sua participação no total de vendas do 
comércio eletrônico cresceu de 13,4% em abril de 2020 para 15,1% no mês 
passado (VALOR ECONÔMICO, 25/05/2021). 
 

 A CNC aponta, com base em um estudo especial sobre o comportamento dos 
índices de inflação, que a tendência para 2021 é a de que ao menos no primeiro 
momento os valores praticados pelo varejo aumentem e o consumo diminua. As 
famílias de baixa renda deverão ser as mais atingidas (CNC, 26/05/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 De acordo com as informações do Novo Caged, que emprega dados do Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e do 
Empregador Web, na Bahia o setor de serviços criou 4.761 postos de trabalho com 
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carteira assinada em abril de 2021. Nessa análise o setor de Serviços vem seguindo 
o mesmo comportamento do saldo geral (+9.207 postos) que contabilizou saldo 
positivo. No grupamento Serviços, destacou-se a área de Saúde Humana e Serviços 
Sociais com a criação de 2.483 postos (SEI). 
 

 Apenas os serviços essenciais devem funcionar em 15 municípios da região 
Nordeste da Bahia, a partir deste sábado (29). Fica determinada também a 
restrição de locomoção noturna das 19h às 5h. As medidas, que têm o objetivo de 
conter a disseminação da Covid-19 na região, foram publicadas em decreto no 
Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (28). As restrições valem até o dia 4 
de junho, nos municípios de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel 
João Sá, Fátima, Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, 
Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal e Sítio do Quinto (Secom). 
 

 Durante participação no “Encontro Retomada do Turismo – Porto Seguro (BA)”, o 
ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, defendeu a unificação de protocolos 
de vacinação para o trânsito de turistas entre países. O evento que aconteceu na 
noite da segunda-feira (24.05) contou com a participação virtual de representantes 
das principais empresas de turismo do país, além dos gestores locais. A iniciativa 
teve como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela prefeitura da cidade 
para retomada das atividades turísticas. Em sua fala, Machado Neto destacou a 
importância de se ter informações claras, por parte dos organismos internacionais 
de saúde e de turismo, no sentido do trânsito de turistas entre países. “Precisamos 
de um protocolo de vacinação guiado pela Organização Mundial da Saúde. Temos 
que ver a vacina que o mundo vai aceitar, precisamos unificar estas informações 
para a retomada do nosso setor”, pontuou. Ainda durante a participação, o 
ministro destacou o potencial de Porto Seguro para trabalhar essa retomada de 
forma ágil e segura. (MTur). 
 
 

 O Ministério do Turismo (MTur) autorizou nesta semana a suspensão do 
pagamento das parcelas de financiamento de recursos acessados por meio do 
Fundo Geral de Turismo (Fungetur). Com isso, as instituições financeiras podem 
estender em até oito meses o pagamento das prestações. Além disso, o MTur 
ampliou pelo mesmo período as carências para início da quitação da amortização 
dos valores contratados. A medida concede um fôlego aos empreendedores que 
atuam no turismo, um dos setores mais impactados pela pandemia de Covid-19. 
Outra medida anunciada é a ampliação dos valores ofertados que, agora, passam 
de R$ 10 milhões para R$ 50 milhões no que se refere a obras para ampliação, 
modernização e reformas de empreendimentos turísticos, bem como capital de 
giro associado (despesas que o negócio terá ao investir). Já o crédito 
disponibilizado para aquisição de bens passa de R$ 10 milhões para R$ 30 milhões 
(MTur). 
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6. Comércio Exterior 
 

 O impacto positivo da recuperação da economia global deve mais do que 
compensar os efeitos da redução de estímulos e da pandemia na economia 
doméstica neste ano. O fim de estímulos expressivos e a segunda onda da 
pandemia foram ventos contrários à atividade no primeiro trimestre. Por outro 
lado, o crescimento maior da economia mundial foi um vetor favorável, mantendo 
o PIB em terreno positivo no período, apontam os economistas. De janeiro a 
março, o BNP Paribas, um dos maiores bancos da Europa, estima que a economia 
global adicionou 1,6 ponto ao PIB doméstico, enquanto a política monetária 
expansionista acrescentou 0,7 ponto ao crescimento. Do lado negativo, a Covid-19 
e o “abismo fiscal” retiraram juntos, 2,3 pontos da expansão da economia nos três 
primeiros meses do ano. Para a instituição, a contribuição do ambiente 
internacional à economia doméstica deve continuar nos próximos trimestres, 
especialmente entre abril e junho (Valor Econômico, 26/05/21). 
 

 O comércio internacional de mercadorias das maiores economias do mundo, que 
formam o G-20, atingiu um recorde em termos de dólares no primeiro trimestre de 
2021, impulsionado pela alta dos preços das commodities. Levantamento da OCDE 
mostra continuidade na recuperação, com as exportações e importações 
aumentando 8,0% e 8,1%, respectivamente, em valor entre janeiro e março deste 
ano comparado ao trimestre anterior. Somente o Reino Unido não teve 
crescimento no comércio global de mercadorias. A depreciação do dólar e a alta 
nos preços das commodities desempenharam um papel na recuperação do 
comércio global de bens, diz a OCDE. Os preços das commodities agrícolas, 
incluindo cereais e óleos vegetais, aumentaram mais de 10% no primeiro 
trimestre. Os preços dos metais também subiram. Entre os maiores beneficiários 
dessa dinâmica estão a Argentina com aumento das exportações acima de 33,3% 
em valor, a Austrália alta de 17,5%, o Brasil de 14,7%, e a África do Sul de 17,3% - 
entre os maiores exportadores desses produtos dentro do G-20 (Valor Econômico, 
27/05/21). 
 

 A situação das contas externas do Brasil deve ficar ainda mais confortável nos 
próximos meses, com o déficit em conta corrente acumulado em 12 meses 
podendo atingir em maio o menor patamar desde fevereiro de 2008. Além disso, o 
Investimento Direto no País (IDP) mostrou no primeiro quadrimestre tendência de 
crescimento para 2021, em linha com a estimativa do BC. Em abril, o país registrou 
superávit em conta corrente de US$ 5,7 bilhões, segundo a autoridade monetária. 
Foi o maior resultado nominal para qualquer mês em toda a série histórica do BC, 
com início em 1995. O resultado foi puxado por resultados também recordes da 
balança comercial (superávit de US$ 9,1 bilhões) e das exportações (US$ 26,6 
bilhões). Já o déficit acumulado em 12 meses caiu em abril para US$ 12,4 bilhões, o 
menor valor desde março de 2008, quando estava em US$ 10,8 bilhões. Em 
relação ao PIB, o saldo negativo passou de 1,23% em março para 0,84% no mês 
passado. (Valor Econômico, 27/05/21).  
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 Acordos comerciais vão impulsionar o PIB brasileiro em R$ 1,7 trilhão no período 
de 2021 a 2040, segundo estimativas da Secretária de Comércio Exterior (Secex) 
divulgadas pelo Ministério da Economia. O cálculo considera os impactos dos 
acordos do Mercado Comum do Sul (Mercosul) com a União Europeia, com a 
Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, grupo que reúne Suíça, Noruega, 
Islândia e Liechtenstein), o Canadá, a Coreia do Sul, Cingapura, Indonésia e Vietnã. 
Os ganhos somam o equivalente a 1,4% do PIB. “A negociação de acordos 
comerciais é um dos pilares da estratégia de inserção do Brasil na economia 
internacional, promovendo competitividade e desenvolvimento econômico para o 
país”, diz em nota o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz (Valor 
Econômico, 27/05/21). 
 

 O Brasil e outros exportadores estão fazendo novos movimentos na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em busca de uma redução significativa de subsídios e 
tarifas no comércio agrícola mundial nos próximos anos. Para tentar acelerar as 
discussões, a delegação brasileira apresentou estudos aos parceiros no Comitê de 
Agricultura do órgão. Brasil, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros 
exportadores já apresentaram, em fevereiro, uma proposta de redução de 50% 
nos subsídios que distorcem o comércio agrícola global. Esse corte seria feito de 
forma proporcional, o que exigiria que China, Índia, EUA, União Europeia e Japão 
reduzissem as subvenções mais que outros países (Valor Econômico, 27/05/21). 
 

 A indústria vê com ressalvas a adesão do Brasil ao acordo global sobre compras 
públicas e pede cautela do governo federal nos compromissos de abertura que 
estão sendo negociados no âmbito da OMC. O temor é de oportunidades em 
outros países bem menos vantajosas do que perdas potenciais com a concorrência 
de firmas estrangeiras nas licitações do mercado brasileiro. Em pesquisa com 101 
empresas de 12 setores diferentes, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
detectou que 72% acreditam em impacto “alto” ou “médio” da maior participação 
de concorrentes de fora em licitações no Brasil. Paralelamente, 80% avaliam que o 
acesso das empresas brasileiras às compras governamentais de outros países 
signatários do tratado, na prática, deverá ser “nenhum” ou “baixo” (Valor 
Econômico, 27/05/21). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 

 O projeto de Lei PLN 4/2020 busca restabelecer através da abertura de crédito 
suplementar o valor de aproximadamente R$ 20 bilhões do Orçamento Federal de 
2021 para pagamento de benefícios sociais. Vale dizer que o valor havia sido 
vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A abertura do crédito não afetará, no 
entanto, a meta fiscal para 2021 uma vez que esses valores serão ajustados 
mediante vetos a outras ações orçamentárias.  
 

 Esse valor será manejado entre pagamentos de seguro-desemprego (R$ 2,6 
bilhões), benefícios previdenciários (R$ 6,6 bilhões), compensação ao Fundo do 
Regime Geral de Previdência Social (R$ 4,7 bilhões), benefícios de Prestação 
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Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (R$ 968 milhões), remuneração a 
agentes financeiros (R$ 423 milhões) e subvenção e subsídios a agricultura 
sustentável, ao Programa de Financiamento às Exportações (Proex) e a outros 
setores (R$ 4,3 bilhões). 
 
 

 Além do PLN 4/2020, o PLN 5/2021 abre também crédito especial de R$ 584,2 
milhões para ações dos ministérios do Desenvolvimento Regional, da Defesa e da 
Mulher, Família e Direitos Humanos. 
 

 O PLN 6/2021 abre crédito suplementar de R$ 1,09 bilhão para outros seis 
ministérios: Ciência, Tecnologia e Inovações; Economia, Meio Ambiente; Defesa; 
Desenvolvimento Regional e Mulher, Família e Direitos Humanos.  
 
 

 Os créditos suplementares buscam reforçar as dotações orçamentárias já 
existentes. E os créditos especiais, por sua vez, para aqueles que ainda não têm 
dotação específica. Os créditos extraordinários serão destinados a despesas 
urgentes e imprevistas como decorrentes de guerra ou calamidade pública.  
 

 Sobre a reforma tributária o Legislativo e o Executivo concordam que a mesma 
precisa sair do papel ainda no ano de 2021, havendo um consenso sobre a 
fundamental e urgente necessidade de sua simplificação do sistema de 
arrecadação, sem, no entanto, demandar aumento de carga tributária para a 
população do país.   
 
 

 O presidente do Senado Rodrigo Pacheco afirmou que a reforma tributária será 
votada como Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e Projetos de Lei ambos 
discutidos entre Câmara e Senado. Na proposta ficou acertado a necessidade de 
um novo Programa de Recuperação Fiscal (Refis) . 
 

 A parte da reforma que diz respeito à questão constitucional e ao programa de 
regularização tributária como um novo Refis será discutida no Senado visando 
beneficiar pessoas físicas e jurídicas. A Câmara dos Deputados ficará responsável 
pelos Projetos de iniciativa do Poder Executivo que tratam da base do imposto de 
renda, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do Programa de 
Integração Social (Pis) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). 
 
 

  No dia 12 de Maio, a Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária encerrou 
suas atividades com a apresentação do relatório do deputado federal Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB). 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 
Meses  Abr. Maio Jun. Jul. Tendência 

Indústria (mar.) -18,3 -17,9 -11,2  8,4 2,3 3,7  
 

Comércio (mar.) -0,8 -2,9 -4,4  7,3 8,6 9,4  
 

Serviços (mar.) -2,6 -9,8 -15,6  6,1 10,3 12,5  
 

Agricultura (abr.)2 -0,5     -0,5 -0,5 -0,5 
 

Exportações (abr.) 55,5 7,5 -2,2   30,1 35,0 20,3 
 

Importações (abr.) 91,4 37,3 -9,3   80,0 70,2 90,1 
 

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

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

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

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