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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

 

De acordo com o índice de preços do consumo pessoal (PCE) do Departamento de 
Comércio, dos Estados Unidos, os preços continuaram subindo no mês de outubro. 
Impulsionados pela energia, registraram um aumento de 5% em 12 meses, o maior 
aumento anual desde 1990. A inflação mensal foi de 0,6% entre setembro e outubro. 
Além disso, as receitas e despesas das residências cresceram bem mais que o esperado 
em relação a setembro, 0,5% e 1,3%, respectivamente. 
 
O aumento anual do índice PCE, que mede o aumento dos preços com base no consumo 
pessoal, é o maior desde novembro de 1990 e estava bem acima dos 4,4% em 12 meses 
de setembro passado. 
 
O relatório indica que os norte-americanos continuam comprando de mãos dadas com 
rendas mais altas, embora a inflação alcance números recordes. Os dados mostram que os 
preços da energia subiram 30,2% desde outubro de 2020, enquanto os preços dos 
alimentos subiram 4,8%. 
 
Dados divulgados pela Eurostat, órgão oficial de estatística da União Europeia, mostram 
que a inflação da zona do euro disparou à maior taxa já registrada em novembro devido 
ao aumento dos custos de energia. A alta dos preços ao consumidor nos 19 países que 
usam o euro acelerou a 4,9% em novembro sobre o ano anterior, de longe o nível mais 
alto nos 25 anos da série histórica, de 4,1% um mês antes e acima da expectativa de 4,5% 
Os preços da energia dispararam 27% em comparação com o mesmo período do ano 
anterior, refletindo a alta dos custos do petróleo, mas a inflação de serviços e produtos 
industriais não relacionados a energia, um peso nos últimos anos, ficou acima de 2%, 
sugerindo rápido aumento nas pressões de preços. 
 
Embora a inflação esteja agora em mais do que o dobro da meta de taxa de 2% do Banco 
Central Europeu (BCE), isso não deve provocar qualquer ação de política monetária, 
mesmo que os dados possam desencadear pressão política sobre o BCE para que 
contenha o aumento dos preços. Há tempos o BCE argumenta que o salto da inflação é 
temporário, causado por uma série de fatores pontuais, e que vai enfraquecer com o 
tempo. Portanto, uma ação de política monetária agora seria contraprodutiva, já que 
prejudicaria o crescimento econômico bem quando a inflação começa a diminuir por si só. 
 
Segundo as novas projeções divulgadas dia 1º de dezembro pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), a economia mundial deve crescer 
5,6% em 2021 e 4,5% em 2022. As novas projeções reduziram em 0,1 p.p. o Produto 
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Interno Bruto (PIB) mundial, mas manteve a estimativa para o ano que vem. 
 
Já a estimativa para a alta do PIB do Brasil foi reduzida de 5,2% para 5% para 2021, e de 
2,3% para 1,4% para 2022. Ou seja, bem abaixo da média mundial, com risco de forte 
desaceleração no ano que vem. "Gargalos de oferta, menor poder de compra, taxas de 
juros mais altas e incerteza política desaceleraram o ritmo de recuperação", destacou a 
OCDE no relatório. A taxa de crescimento projetada para o Brasil em 2022 é a menor entre 
os países do grupo G20. 
 
A economia brasileira também deverá crescer menos em 2022 do que a de vários países 
da América Latina, como a Argentina (2,5%), Chile (2%), Colômbia (5,5%), Costa Rica 
(3,9%) e México (3,3%). 
 
A organização projeta a economia global voltando ao ritmo de avanço pré-pandemia em 
2023, com uma taxa de crescimento de 3,2%. Para o Brasil, a estimativa é de avanço de 
2,1%. Foi a primeira vez que a OCDE divulgou projeções para 2023. 
 
Para os Estados Unidos, a OCDE projetou crescimento econômico de 5,6% este ano, 3,7% 
em 2022 e 2,4% em 2023, contra projeções anteriores de 6,0% em 2021 e 3,9% em 2022. 
A perspectiva para a China também foi menos otimista, com previsão de expansão de 
8,1% em 2021 e 5,1% tanto em 2022 quanto em 2023. Anteriormente a OCDE calculava 
8,5% em 2021 e 5,8% em 2022. Mas o cenário é um pouco melhor para a zona do euro do 
que o esperado antes, com crescimento calculado em 5,2% em 2021, 4,3% em 2022 e 
2,5% em 2023, de previsões anteriores de 5,3% em 2021 e 4,6% em 2022. 
 

1.2 Cenário Nacional 

 

A dívida pública federal em títulos – que inclui os débitos do governo no Brasil e no 
exterior – registrou queda de 1,29% em outubro e atingiu R$ 5,373 trilhões, informou a 
Secretaria do Tesouro Nacional. Foi o segundo mês seguido de queda na dívida – em 
setembro, somava R$ 5,443 trilhões. 
 
A dívida pública é a emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do 
governo federal. Ou seja, são empréstimos feitos para pagar despesas que ficam acima da 
arrecadação com impostos e tributos. 
 
De acordo com o Tesouro Nacional, a dívida recuou em outubro por conta do alto valor 
dos resgates de títulos, que somaram R$ 271,4 bilhões, o segundo maior valor da série 
histórica. Ao mesmo tempo, as emissões totalizaram R$ 146,4 bilhões no período. Com 
isso, os resgates superaram as emissões em R$ 125,83 bilhões em outubro, contribuindo 
para a queda da dívida pública no período. Já as despesas com juros somaram R$ 55,69 
bilhões no mês passado. 

Números divulgados dia 25 pelo Banco Central (BC) mostram que o déficit das contas 
externas do Brasil e os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira 
avançaram de janeiro a outubro deste ano. Segundo a instituição, o déficit das contas 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
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externas do Brasil somou US$ 15,783 bilhões nos dez primeiros meses deste ano, na 
comparação com US$ 13,571 bilhões no mesmo período de 2020. Somente em outubro, o 
resultado ficou negativo em US$ 4,464 bilhões, o maior rombo desde março deste ano (-
US$ 5,189 bilhões). 

Os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira somaram US$ 45,788 
bilhões nos dez primeiros meses deste ano, com alta de 33,3% na comparação com o 
mesmo período do ano passado (US$ 34,352 bilhões), informou o BC. Somente em 
outubro, os investimentos somaram US$ 2,493 bilhões, o menor patamar desde junho 
deste ano (US$ 693 milhões). 

De acordo com o Banco Central, o aumento no saldo negativo das contas externas em 
outubro está relacionado com um superávit menor da balança comercial e, também, 
com um crescimento nas despesas de brasileiros no exterior, entre outros. Para todo ano 
de 2021, a expectativa do BC é de uma piora nas contas externas. A estimativa da 
instituição é de um saldo negativo de US$ 21 bilhões nas contas externas neste ano. 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve alta de 1,17% em novembro, a maior 
variação para o mês desde 2002, quando o índice foi de 2,08%. No ano, o indicador 
acumula alta de 9,57% e, em 12 meses, de 10,73%, acima dos 10,34% registrados nos 12 
meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2020, a taxa havia sido de 0,81%.  
 
Com o maior impacto individual no índice do mês (0,40 p.p.), a gasolina teve alta de 6,62% 
e influenciou o resultado dos transportes, que registraram, de longe, a maior variação 
(2,89%) e o maior impacto (0,61 p.p.) entre os grupos pesquisados. No ano, o combustível 
acumula variação de 44,83% e, em 12 meses, de 48,00%. Outro destaque foi o transporte 
por aplicativo (16,23%), que já havia subido 11,60% em outubro. Por outro lado, houve 
redução nos preços das passagens aéreas (-6,34%), após altas consecutivas em setembro 
(28,76%) e em outubro (34,35%). 
 
Além dos transportes, os outros oito grupos de produtos e serviços pesquisados também 
tiveram alta em novembro. Em habitação (1,06%), a maior contribuição foi do gás de 
botijão (4,34%), cujos preços subiram pelo 18° mês consecutivo, acumulando 51,05% de 
alta no período iniciado em junho de 2020. 
 
Já o segmento de alimentação e bebidas (0,40%) desacelerou em relação a outubro 
(1,38%), devido às altas menos intensas nos preços do tomate (14,02%), do frango em 
pedaços (3,07%) e do queijo (2,88%). Houve ainda quedas nas carnes (-1,15%), no leite 
longa vida (-3,97%) e nas frutas (-1,92%). Por outro lado, os preços da batata-inglesa 
(14,13%) subiram mais do que em outubro (8,57%). A cebola teve variação positiva 
(7,00%), após a queda de 2,72% no mês anterior. 
 
A pesquisa mostra ainda que todas as áreas pesquisadas apresentaram alta em novembro. 
A maior variação foi a de Goiânia (1,86%), cujo resultado foi puxado pela energia elétrica 
(10,93%) e pela gasolina (5,87%). O menor resultado ocorreu na região metropolitana de 
Belém (0,76%), onde houve queda nos preços da energia elétrica (-2,05%) e do açaí (-
9,30%). 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/25/gasto-de-brasileiros-no-exterior-supera-us-500-mi-em-outubro-maior-desde-o-inicio-da-pandemia.ghtml
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Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
divulgados pelo IBGE e apontam que a taxa de desocupação recuou para 12,6% no 
terceiro trimestre deste ano, uma redução de 1,6 ponto percentual frente ao segundo 
trimestre. Com isso, o número de pessoas em busca de emprego no país caiu para 13,5 
milhões (-9,3%). Já os ocupados chegaram a 93,0 milhões, com crescimento de 4,0%.  
 
 “No terceiro trimestre, houve um processo significativo de crescimento da ocupação, 
permitindo, inclusive, a redução da população desocupada, que busca trabalho, como 
também da própria população que estava fora da força de trabalho”, diz a coordenadora 
de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy. A população fora da força de 
trabalho é o contingente daqueles que não estão ocupados nem buscando emprego. Com 
o crescimento no número de ocupados, o nível da ocupação, percentual de pessoas em 
idade de trabalhar que estão no mercado de trabalho, chegou a 54,1%. No trimestre 
passado, esse percentual foi de 52,1%. 

Destaca que a informalidade responde por 54% do crescimento da ocupação. Entre as 
categorias de emprego que mais cresceram frente ao trimestre anterior estão os 
empregados do setor privado sem carteira assinada (10,2%), que somaram 11,7 milhões 
de pessoas. No mesmo período, o número de trabalhadores domésticos chegou a 5,4 
milhões, aumento de 9,2%, o maior desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. 
Se considerados apenas os trabalhadores sem carteira, houve aumento de 10,8%, o que 
representa 396 mil pessoas a mais. 

“É um processo de recuperação que já vinha ocorrendo a partir de junho. A categoria dos 
empregados domésticos foi a mais afetada na ocupação no ano passado e, nos últimos 
meses, há uma expansão importante. Embora haja essa recuperação nos últimos 
trimestres da pesquisa, o contingente atual desses trabalhadores é inferior ao período 
pré-pandemia”, afirma Beringuy. No primeiro trimestre do ano passado, 6,0 milhões de 
pessoas eram trabalhadores domésticos. 

Apesar do avanço no número de pessoas ocupadas, o rendimento real habitual foi de R$ 
2.459, queda de 4,0% frente ao último trimestre e de 11,1% em relação ao terceiro 
trimestre do ano passado. Já a massa de rendimento (R$ 223,5 bilhões) ficou estável nas 
duas comparações. Esses números indicam que o aumento da ocupação foi puxado por 
postos de trabalho com salários menores.  

A queda na taxa de desocupação do país (-1,6 p.p.) foi disseminada por todas as regiões. 
No Sudeste, região que mantém o maior número de pessoas desempregadas (6,3 
milhões), a taxa passou de 14,6%, no segundo trimestre, para 13,1%. Já no Nordeste, o 
indicador caiu de 18,3% para 16,4%. Apesar do recuo, a região permanece tendo a maior 
taxa de desocupação do país. 

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, dia 30, o Brasil criou 253.083 
novas vagas de emprego com carteira assinada em outubro de 2021. Foram 1.760.739 
admissões e 1.507.656 demissões no país ao longo do mês passado. No acumulado de 
2021, o saldo é de 2.645.974 novos empregos formais, decorrente de 17.209.495 
admissões e de 14.563.521 desligamentos (com ajustes até outubro de 2021). O destaque 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/caged/
https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/ministerio-do-trabalho-e-previdencia/
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de outubro novamente foi no setor de serviços, com a criação de 144.641 vagas. Na 
sequência o comércio, com 73.355. A indústria registrou 26.697 novas vagas, a construção 
17.236 e, a agropecuária teve retração, com menos 5.844. 
 
A região Nordeste teve a maior variação relativa no país, com 0,78% de crescimento de 
postos de trabalho. Em números absolutos, o Sudeste se destaca com o saldo de 121.409 
novas vagas. Entre os estados, 26 tiveram saldo positivo, a exceção é o Amapá. 
 
Dos novos contratados, 1.033.650 foram homens e 727.089 mulheres. A faixa etária com 
mais contratações está entre 18 e 24 anos, com 526.270 dos contratados. Em seguida a 
faixa dos 30 aos 39 anos, com 474.591. 
 

1.3 Cenário Baiano 

Em outubro, segundo o Caged, a Bahia gerou 12.462 postos com carteira assinada, 
decorrente da diferença entre 65.413 admissões e 52.951 desligamentos. Com este saldo, 
o estado passou a contar com 1.793.443 vínculos celetistas ativos, uma variação de 0,70% 
sobre o quantitativo do mês anterior. Os dados do emprego formal foram sistematizados 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada 
à Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (Seplan). 
 
Em termos absolutos, a Bahia (12.462 postos) ocupou a primeira posição na geração de 
postos celetistas entre os estados nordestinos. Dentre os entes federativos, ficou na 
sétima colocação. Em termos relativos à variação do estoque, localizou-se mais abaixo no 
ranking, em sétimo lugar no Nordeste e na décima segunda colocação no país. 
 
Dos cinco grandes setores de atividade econômica, quatro segmentos registraram saldos 
positivos: Serviços (6.753 postos), Comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas (2.850 vagas), Indústria geral (1.562 postos) e Construção (1.490 postos). Em 
contrapartida, apenas a Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-
193 postos) exibiu saldo negativo em outubro de 2021 na Bahia. 
 
No agregado dos dez primeiros meses de 2021, levando em conta a série ajustada, que 
incorpora as informações declaradas fora do prazo, a Bahia preencheu 118.745 novas 
vagas – aumento de 7,09% em relação ao total de vínculos celetistas do início do ano. O 
crescimento do emprego celetista também foi observado no Brasil e no Nordeste no 
acumulado de janeiro a outubro, com 2.645.974 e 426.231 novas vagas, respectivamente. 
 
A Petrobras concluiu a venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, para o fundo 
Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos. Esta é a primeira refinaria, do pacote de oito 
ativos colocados à venda pela estatal brasileira, a ser privatizada. A operação foi concluída 
com o pagamento de US$ 1,8 bilhão para a estatal brasileira. O valor reflete o preço de 
compra de US$ 1,65 bilhão, ajustado preliminarmente em função de correção monetária e 
das variações no capital de giro, dívida líquida e investimentos até o fechamento da 
transação. O contrato ainda prevê um ajuste final do preço de aquisição, que se espera 
seja apurado nos próximos meses. 
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A Petrobras destacou que a venda da Rlam faz parte do compromisso firmado com o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a abertura do setor de refino 
no Brasil. 
 
A Acelen, empresa criada pelo Mubadala Capital para a operação, assumirá a partir do dia 
1º de dezembro a gestão da Rlam, que passou a se chamar Refinaria de Mataripe. A 
Petrobras continuará apoiando a Acelen nas operações da refinaria durante um período 
de transição, por meio de um acordo de prestação de serviços, para evitar interrupção 
operacional. A expectativa do mercado é que o novo dono faça investimentos na 
modernização da unidade, visando retornar a capacidade máxima de produção. 
Atualmente, a refinaria está limitada a no máximo 70% de sua operação plena. 
 
A Bahia vai começar a produzir energia a partir do hidrogênio verde em janeiro de 2023. A 
Usina será instalada em Camaçari, pelo grupo Unigel – o mesmo que assumiu o 
arrendamento da Fafen. A informação foi dada pelo governador Rui Costa na terça-feira 
(30).“Nós provavelmente seremos o primeiro estado do Brasil a produzir energia a partir 
do hidrogênio verde”, afirmou o gestor. Segundo Rui, o mundo procura consumir cada vez 
mais energia de fontes limpa, e a Bahia atua para se destacar neste segmento. “Energia 
atrai investimento”. 
 
O governador, na conversa com os apresentadores Silvana Oliveira e Adelson Carvalho, 
explicou que a Bahia produz na fonte eólica 50% da energia que consome, podendo 
alcançar 100% em quatro a cinco anos. Atualmente, as usinas em operação totalizam 
cinco gigas e outros cinco gigas estão em implantação. Rui ressaltou que essa produção 
não significa que o estado seja autossuficiente, pois a energia gerada é destinada a um 
sistema nacionalizado. “Eu considero isso uma grande injustiça. O Nordeste apostou em 
energia eólica, investiu se planejou”. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 

 A Bahia passou a contar com membro na Comissão Nacional de Produção Orgânica 
após processo seletivo realizado pelo Ministério da Agricultura (Mapa). A seleção 
escolheu representes de todas as regiões do país e o Nordeste será representado 
pelo engenheiro agrônomo Thiago Guedes, que é coordenador da Comissão de 
Produção Orgânica da Bahia. (Seagri-BA/Ascom, 25/11/2021). 
 

 O segmento é um dos que estão em fase de expansão no Brasil, como aponta 
dados do Cadastro Nacional de Produção Orgânica do Mapa. O país conta com 
aproximadamente 25 mil produtores orgânicos, 32,44% estão no Nordeste, que 
fica atrás apenas da região Sul, com 39,35%. (Seagri-BA/Ascom, 25/11/2021). 
 



 

7 

Semanal (25/11- 01/12/2021) 

 Para Thiago Guedes a demanda por produtos orgânicos cresce em todo o país, 
“cada vez mais os brasileiros conhecem os benefícios do consumo de orgânicos, o 
que impulsiona a busca por alimentos saudáveis. O mercado brasileiro tem 
crescido a uma taxa anual de 20%, com expectativa de alcançar R$ 5 bilhões em 
2021, apresentando cenário promissor para os próximos anos”. (Seagri-BA/Ascom, 
25/11/2021). 
 

 Guedes destaca que é importante apoiar os atuais produtores orgânicos, com mais 
informação técnica para produção em campo, fortalecer redes de comercialização, 
ampliar o número de feiras orgânicas, investir em pesquisa integrando as redes de 
sistemas produtivos e inovadores, além de implantar projetos para capacitar, por 
meio da assistência técnica, e ampliar o número de produtores orgânicos 
certificados no Nordeste. Além disso, Thiago aponta para a implantação do 
Programa Rota do Orgânico Nordeste, que possui foco em impulsionar os 
investimentos no segmento orgânico, tornando-o mais competitivo. (Seagri-
BA/Ascom, 25/11/2021). 
 

 Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu segundo 
levantamento para o calendário agrícola 2021/2022, apontam para uma produção 
estimada de 11,0 milhões de toneladas (t) de grãos na Bahia, no período, o que 
representa uma alta de 2,6% em relação ao ciclo 2020/2021 (10,7 milhões de 
toneladas).  (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A área plantada total ficou estimada em torno de 3,4 milhões de hectares (ha), que 
supera em 3,0% a do ciclo anterior. O rendimento médio, por sua vez, ficou 
calculado em torno de 3,2 t/ha, ligeiramente inferior (-0,4%) na mesma base de 
comparação. (Conab, com elaboração da SEI, 2021).  
 

 A produção de algodão pode alcançar 1,3 milhão de toneladas, o que representa 
uma expansão de 5,6% sobre o ciclo anterior. A área plantada de 280 mil hectares 
é 5,0% superior à do período 2020/2021, o que sinaliza uma maior disposição dos 
produtores para o cultivo do algodão na atual temporada. (Conab, com elaboração 
da SEI, 2021). 
 

 Para a soja, as primeiras estimativas da Conab indicam uma produção ligeiramente 
inferior (6,7 milhões de toneladas) ao recorde observado na safra passada (6,8 
milhões), apontando uma queda de 1,9%. Não obstante, a área plantada deverá 
crescer 3,5%, totalizando 1,76 milhão de hectares. A instituição destaca que esses 
números podem ser revisados no decorrer do desenvolvimento vegetativo da 
lavoura. (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 
 
Indústria 
 
 

 O emprego na Indústria de Transformação brasileira, segundo a pesquisa 
Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ficou estável 
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pelo segundo mês seguido, sinalizando um esgotamento da recuperação nas 
contratações após a crise causada pela pandemia. O faturamento real da Indústria 
de Transformação caiu 2,0% em outubro, frente a setembro, na série livre de 
efeitos sazonais. É a terceira queda mensal consecutiva do faturamento real, que 
acumula queda de 8,0% no período. Com isso, o faturamento da Indústria se 
encontra no menor valor desde junho de 2020, quando ainda se recuperava do 
fechamento das atividades na primeira onda de covid-19. Na comparação com 
outubro de 2020, o faturamento registra queda de 12,8%. A Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) caiu 0,6 ponto percentual em relação a setembro, na 
série livre de efeitos sazonais, recuando para 80,8%. Com a nova retração – a 
quarta consecutiva, a UCI retornou ao nível de março de 2021. Apesar da 
tendência de queda, a UCI permanece em patamar elevado em comparação ao 
observado desde a crise de 2014-2016. (CNI, 01/12/2021). 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) caiu pelo quarto mês consecutivo, 3,1 pontos 
em novembro, para 102,1 pontos, menor nível desde agosto de 2020 (98,7 
pontos). Em médias móveis trimestrais, manteve a tendência negativa ao cair 1,6 
ponto. O resultado do mês foi influenciado por uma piora tanto das avaliações 
sobre a situação atual quanto das perspectivas para os próximos meses. O Índice 
Situação Atual (ISA) caiu 4,6 pontos, para 103,7 pontos, menor valor desde agosto 
de 2020 (97,8 pontos). O Índice de Expectativas (IE) caiu 1,6 ponto para 100,3 
pontos, menor patamar desde maio deste ano (99 pontos). O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada cedeu 0,6 ponto percentual, para 80,7%, mas ainda se 
mantém como o segundo maior valor desde novembro de 2014. (FGV/Ibre, 
26/11/2021). 
 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas 
(FGV/Ibre), caiu 0,8 ponto em novembro, para 95,3 pontos, a segunda queda 
consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,3 ponto, após cinco 
meses de altas consecutivas. O resultado negativo do ICST, neste mês, ocorre 
exclusivamente em função da piora das expectativas em relação aos próximos 
meses enquanto a percepção sobre o momento se mantém estável. O Índice de 
Situação Atual (ISA-CST) se manteve estável em 92,0 pontos, enquanto o índice de 
Expectativas (IE-CST) caiu 1,6 ponto para 98,7 pontos, menor nível desde junho de 
2021. Apesar da queda no índice de confiança, o Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada (Nuci) da Construção subiu 1,7 ponto percentual (p.p.), para 77,3%. O 
Nucis de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos cresceram 1,7 e 1,8 ponto 
percentual, para 78,6% e 70,1%, respectivamente. (FGV/Ibre, 25/11/2021). 
 

 No setor de derivados de petróleo, a Petrobras concluiu a venda da Refinaria 
Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, para o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes 
Unidos. O negócio, de US$ 1,8 bilhão, é o primeiro a ser concluído no âmbito do 
programa de desinvestimentos da estatal no refino. Com a conclusão da compra 
da Rlam pelo Mubadala Capital, a unidade voltará a se chamar Refinaria de 
Mataripe – nome original do empreendimento. A Acelen, empresa criada para 
gerir a refinaria, informou que investirá na modernização e no aumento da 
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produção da unidade e que Mataripe continuará a abastecer o mercado regional, 
prioritariamente a Bahia. A Acelen assumirá a partir do dia 1º de dezembro a 
gestão do ativo, mas a petroleira continuará apoiando as operações da refinaria 
durante um período de transição de 15 meses, por meio de um acordo de 
prestação de serviços. (Valor Econômico, 01/12/2021). 
 

 No setor de energia, o grupo espanhol Acciona adquiriu, da Casa dos Ventos, um 
projeto eólico em desenvolvimento na Bahia, com potência de 850 Megawatt 
(MW) e investimentos projetados em € 800 milhões (R$ 5 bilhões, na cotação 
atual). O empreendimento é composto por dois parques – Sento Sé I e II –, que 
estão em fase de obtenção de licenças. A expectativa é que a construção tenha 
início entre o fim de 2022 e começo de 2023. A ideia principal é comercializar a 
energia por contratos de longo prazo com clientes. A empresa já tem em mente 
uma segunda etapa para o projeto de Sento Sé: a possível construção de uma 
usina solar, em área contígua ao parque eólico, que usaria a mesma estrutura de 
transmissão. Estima-se que a expansão agregaria mais 200 MW de potência e 
demandaria investimentos adicionais na ordem de R$ 800 milhões – em números 
ainda bastante preliminares. (Valor Econômico, 01/12/2021). 
 

 No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em outubro, registrou 
aumento de 1.562 postos de trabalho, de acordo com os dados divulgados no 
Novo Caged. Em termos desagregados, foram criados 1.264 postos na 
Transformação, 229 na Extrativa, 55 em Água e esgoto e 14 em Eletricidade e gás. 
Ressalta-se também o ganho de 1.490 postos na Construção, que na pesquisa não 
está incluída como agregado da Indústria geral. Entre os setores da indústria de 
transformação destacam-se o aumento de 727 postos em Preparação de couro e 
fabricação de calçados e de 232 postos em Produtos alimentícios. (Ministério do 
Trabalho e Previdência, 30/11/2021). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 Na Black Friday de 2021, as grandes varejistas como AliExpress, Amazon, 
Americanas, Magalu, Mercado Livre e Via apostam nas vendas de produtos em 
transmissões ao vivo na internet e reforçam a estrutura logística para atender o 
consumidor mais exigente com o prazo de entrega. Para tanto, haverá treinamento 
de vendedores parceiros dos marketplaces. (Valor Econômico, 25/11/2021). 

 
 Em novembro, a inadimplência dos brasileiros aumentou 26,1%, maior nível desde 

setembro do ano passado. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic) apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, o endividamento recorde alcançou cerca de 12 milhões e 327 
mil famílias (CNC). (CNC, 29/11/2021). 

 
 O aumento da inadimplência em novembro (26,1%) representa uma relação de 0,5 

ponto percentual em relação a outubro e 0,4 p.p. na comparação anual, sendo o 
maior nível para meses de novembro na série histórica, iniciada em janeiro de 
2010. A parcela que declarou não ter condições de pagar suas dívidas ou contas 
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em atraso permaneceu estável (10,1%), queda de 1,4 ponto na comparação com o 
mesmo mês de 2020. Já o percentual de famílias que relatou ter dívidas a vencer 
apresentou crescimento pelo 12º mês consecutivo, alcançando 75,6%, alta de um 
ponto percentual em relação a outubro e de 9,6 pontos ante novembro do ano 
passado. (CNC, 29/11/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Comércio (IOM) da FGV/Ibre registrou queda de 6,2 
pontos em novembro, ao passar de 94,2 para 88,0 pontos. Em médias móveis 
trimestrais o indicador recuou 4,3 pontos. Esse comportamento é resultado de 
recuos em cinco dos seis principais segmentos do setor, dado a piora na percepção 
sobre o momento presente e as expectativas. (FGV/Ibre, 29/11/2021). 
 

 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) da FGV caiu 3,3 pontos em novembro, 
passando para 9,7 pontos. Em médias móveis trimestrais o indicador recuou pela 
segunda vez consecutiva (1,8 ponto). Esse índice consolida os índices de confiança 
dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais da FGV: Indústria, 
Serviços, Comércio e Construção. Segundo dados da FGV Ibre as confianças de 
todos os setores recuaram em novembro, com destaque para o comércio. 
(FGV/Ibre, 01/12/2021). 

 
 A queda da confiança dos empresários em novembro (3,3 pontos) foi motivada por 

avaliações menos favoráveis nas duas dimensões temporais da pesquisa da FGV, 
com destaque para a piora das expectativas em relação aos próximos meses. O 
Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 2,5 pontos, para 97,0 pontos e o 
Índice de Expectativas (IE-E) caiu 4,5 pontos, para 95,8 pontos. (FGV/Ibre, 
01/12/2021). 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da FGV/Ibre, caiu 2,3 pontos em 
novembro, para 96,8 pontos, menor nível desde junho deste ano (93,8 pontos). Em 
médias móveis trimestrais, o índice cedeu 0,8 ponto, após seis meses de altas 
seguidas. “A confiança de serviços vem oscilando nessa reta final de 2021. Em 
novembro, o resultado negativo do ICS foi influenciado tanto pela piora da 
percepção sobre o momento atual quanto das expectativas. A disseminação da 
queda sugere que o ritmo de recuperação perde um pouco de força no final do 
ano. Apesar do avanço do programa de vacinação, o ambiente macroeconômico 
frágil é que pode adicionar mais incerteza na continuidade da recuperação na 
virada para 2022”, avaliou Rodolpho Tobler, economista da FGV. Em novembro, o 
resultado negativo do ICS foi influenciado tanto pela piora na avaliação sobre o 
momento atual como pelas expectativas. O Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 
1,8 ponto, para 92,8 pontos, mas ainda mantendo na região de moderado 
pessimismo (90-100 pontos). Enquanto, o Índice de Expectativas (IE-S), caiu 2,7 
pontos, para 100,9 pontos, menor nível desde junho (99,1 pontos), a queda do ICS 
atingiu 12 dos 13 segmentos pesquisados. (FGV). 
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 O tráfego de veículos nas rodovias administradas pelo grupo CCR subiu 9,7% entre 

os dias 19 e 25 de novembro, na comparação com o mesmo período de 2020. No 
acumulado do ano até o dia 25, foi registrada alta de 14,6%. Excluindo o tráfego da 
ViaSul, cuja cobrança de pedágio começou em fevereiro de 2019, e da ViaCosteira, 
que iniciou operações em maio deste ano, houve alta de 2,5% no fluxo semanal. 
Nenhuma rodovia administrada pela companhia teve recuo de tráfego no período 
analisado. A maior alta foi da RodoNorte, de 8,2%, enquanto a NovaDutra teve 
variação positiva de 0,2%. A CCR Mobilidade, braço da companhia que opera o 
Metrô Bahia e outras concessões, registrou alta de 30,3% no número de 
passageiros entre os dias 19 e 25. No acumulado do ano, houve alta de 4,4%. Já a 
CCR Aeroportos apurou, no recorte semanal, salto de 81,1% na quantidade de 
passageiros transportados. Entre 1º de janeiro e 25 de novembro deste ano, houve 
alta de 45,2%. (Valor econômico). 
 

 O uso de cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceu 22% na Black Friday de 
2021 em comparação com a do ano passado, somando R$ 28 bilhões. Os dados da 
Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) 
consideram todas as vendas de bens de consumo realizadas no Brasil nos dias 25 e 
26 de novembro. Na internet, o uso de cartões cresceu 30% no período e os 
pagamentos não presenciais já representam aproximadamente 35% de todos os 
gastos realizados pelo brasileiro no cartão de crédito.  Estudo da GMattos 
Consultoria com 59 lojas on-line mostrou que, embora o grau de aceitação de 
pagamentos em crédito, débito e Pix não tenha se alterado durante o período de 
promoções, as compras em wallets deixaram de ser aceitas em duas lojas e o 
boleto bancário, em três. Outro destaque é que cinco lojas ofereceram descontos a 
quem pagasse suas compras por Pix: Electrolux, LojaDoMecanico, 
MadeiraMadeira, Pão de Açúcar e Renner. Os descontos variaram de 3% a 10%. De 
acordo com a pesquisa, por setor de consumo, a maior busca nessa Black Friday foi 
por itens básicos como alimentos (20% dos gastos em cartões), higiene e beleza. 
(Valor econômico). 
 

 O reforço no fornecimento de energia elétrica nas localidades da Bahia com maior 
fluxo turístico foi discutido na segunda-feira (29), em reunião entre a Secretaria de 
Turismo do Estado (Setur-BA) e a Neoenergia Coelba. A distribuidora apresentou o 
Plano Verão 2021/2022, que contempla o litoral baiano, a Chapada Diamantina e 
parte do Recôncavo, região em que a empresa investiu R$ 143 milhões neste 
ano. Estão previstas, por exemplo, ações para o rápido atendimento às demandas 
de  serviço na rede elétrica de Morro de São Paulo, na zona turística Costa do 
Dendê, com o uso de veículos especiais para serviços em locais de difícil acesso. A 
empresa pretende investir R$ 16 milhões na construção de 9,5 quilômetros de 
rede subterrânea, que irão beneficiar o destino. (Setur). 
 

 O Ministério do Turismo divulgou na tarde da segunda-feira (29.11), a lista com os 
nove municípios selecionados pelo projeto “Brasil, essa é a nossa praia!”, 
desenvolvido pela Pasta, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). São eles: Barra do Garças (MT), Barreirinhas (MA), Salvador (BA), 
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Natal (RN), Cruz (CE), Cabo Frio (RJ), Vila Velha (ES), Paraty (RJ) e Osório (RS). Para 
a definição dos escolhidos, a chamada pública levou em consideração os seguintes 
critérios: participarem do Programa Investe Turismo, preencherem o Termo de 
Adesão à Gestão de Praias (TAGP) e possuírem um plano de Gestão Integrada da 
Orla (PGI). Outros pontos observados durante o processo classificatório foram a 
certificação de praias como o programa “Bandeira Azul” 2021/2022 e possuir 
Unidade (s) de Conservação em toda a extensão da Orla. (MTur). 
 

 Disseminar informações sobre o mercado de criptomoedas, as moedas digitais 
negociadas diretamente pela internet, sem conexão com o sistema financeiro 
tradicional. Esse foi o objetivo do 1° Start Cripto Norte-Nordeste, realizado no 
sábado (27), no Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio, em Salvador. O 
evento reuniu mais de 300 participantes entre especialistas, investidores e 
estudantes de economia, com o apoio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-
BA). Segundo o coordenador do Start Cripto, David Costa, as transações com 
moeda digital são seguras e rastreáveis, mas o investidor precisa estar bem 
informado sobre como elas funcionam. “Na criptoeconomia, as movimentações 
financeiras seguem uma normativa da Receita Federal. A criptomoeda é 
considerada um bem e é passível de declaração no imposto de renda”, explicou 
Costa. (Setur). 
 

 Apesar das incertezas sobre o impacto que a nova variante do coronavírus pode 
trazer para a economia de diversos países, entre eles o Brasil, o ministro do 
Turismo, Gilson Machado, afirmou ao Valor que mantém a expectativa de que o 
setor conseguirá na alta temporada alcançar resultado igual ou até mesmo 
superior ao período pré-pandemia. Machado leva em conta um cenário otimista, 
de que o avanço da vacinação e os protocolos sanitários acertados com diversos 
segmentos da área ampliaram a confiança de quem viaja - que movimento dos 
últimos feriados e as reservas feitas para o verão são indicações dessa maior 
confiança. Mesmo que a nova variante, a Ômicron, não se mostre uma ameaça tão 
grave e não deflagre uma piora radical nos casos e mortes, existem outros riscos 
no radar do ministério. Ainda que não sejam adotadas novas medidas de 
isolamento social, é preciso considerar os efeitos da inflação, do câmbio e outros 
dois aspectos que podem impactar negativamente os resultados do setor: a atual 
restrição de entrada de estrangeiros por via terrestre e o cancelamento de festas 
de Réveillon e Carnaval. Algumas prefeituras já anunciaram que desistirão das 
festas. (Valor econômico). 
 

 O turismo brasileiro deve encerrar 2021 com crescimento de 16% no faturamento, 
cuja expectativa é alcançar R$ 151 bilhões. Apesar de 22% inferior ao registrado no 
período pré-pandemia, o percentual de alta sinaliza a consolidação da trajetória de 
recuperação do setor. A avaliação é do Conselho de Turismo da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). 
Segundo o estudo da Fecomercio-SP, os segmentos que registraram os resultados 
mais expressivos, a partir de abril, foram os de transporte aéreo (83,9%) e serviços 
de alojamento e alimentação (61,9%), que também foram os principais impactados 
pela pandemia. Para as atividades culturais, recreativas e esportivas (que no 1º 
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semestre sofreram queda de 7,4%), a projeção é de um aumento de 11,7% na 
segunda metade deste ano, encerrando 2021 com elevação de 1,9%. (Mtur). 
 

 O surgimento da variante Ômicron abalou a esperança de que a economia mundial 
possa começar 2022 em uma base mais firme o que pode atrapalhar os planos das 
autoridades monetárias, que deixariam o foco na inflação para voltar a combater a 
fraca demanda. A imposição de restrições às viagens deve reduzir a confiança de 
consumidores e empresas, o que provavelmente limitará a atividade em alguns 
países justo no início da temporada de festas de fim de ano em muitos países. Mas 
essa é uma reação imediata até ficar claro qual será a dimensão do estrago – se 
houver – da Ômicron. Só que uma definição sobre a gravidade real da nova 
variante deve demorar semanas ainda. (Valor econômico). 
 
 
 
Comércio Exterior 

 

 A Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Comércio e o 
Desenvolvimento (Unctad) divulgou estudo prevendo que o comércio internacional 
de bens e serviços poderá alcançar US$ 28 trilhões neste ano, num aumento de 
11% em relação aos níveis de antes da pandemia de Covid. Mas alertou que o 
surgimento de novas variantes afeta as perspectivas das exportações e 
importações para 2022. A tendência positiva nas trocas internacionais até agora 
tem sido resultado de forte retomada da demanda na esteira dos confinamentos 
da pandemia, pacotes de estímulos econômicos, e alta importante nos preços das 
commodities. Mas vários fatores mantêm pressão sobre o comércio exterior para 
2022. Após forte recuperação econômica do primeiro semestre, houve uma 
desaceleração no segundo semestre. Em particular, o crescimento da China, 
segunda maior economia do mundo e principal parceiro comercial do Brasil e de 
muitos outros países, foi menor do que esperado e mais baixo ainda comparado a 
trimestres anteriores. E isso geralmente sinaliza baixa no comércio mundial. (Valor 
Econômico, 01/12/2021). 
 

 A Unctad menciona também riscos relacionados as persistentes disrupções nas 
cadeias de abastecimento e o preço elevado do transporte marítimo; a escassez 
global de semicondutores; fatores geopolíticos; políticas governamentais que 
sinalizam mais protecionismo; e também o peso da dívida em vários países, com 
riscos de instabilidade financeira e mais pressões inflacionárias. Segundo a Unctad, 
em 2021 o valor do comércio global de bens e serviços deve ter um aumento de 
US$ 5,2 trilhões ante 2020, e de US$ 2,8 trilhões comparado a 2019, 
representando altas de 23% e de 11%, respectivamente. (Valor Econômico, 
01/12/2021). 
 

 Para a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), após avançar 
6,9% em 2020, a rentabilidade das exportações brasileiras deve desacelerar e 
crescer entre 2,6% e 3,1% ao fim deste ano, na comparação com o ano passado. 
Apesar de a moeda nacional ainda estar desvalorizada e os preços médios dos 
embarques se apresentarem em níveis relativamente altos, o aumento dos custos 
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de produção deve tirar boa parte do ganho na exportação. De janeiro a setembro, 
a rentabilidade avançou 2,1% contra iguais meses de 2020, puxada por setores 
como extração de minerais e de petróleo, além de agricultura. No período o 
câmbio nominal desvalorizou-se em 5% enquanto o preço médio das exportações 
subiu 29,8%, e os custos de produção, 33,8%. (Valor Econômico, 01/12/2021). 
 

 Para 2022, a Funcex, projeta um cenário de desafio, apontam os especialistas em 
comércio exterior. Com a perspectiva atual de que as cadeias globais de 
suprimento e de produção se recomponham no decorrer de 2022, de forma 
gradativa, a pressão de custos deve se manter, ao mesmo tempo em que, no 
cenário doméstico, espera-se um câmbio oscilante, dada as incertezas políticas e 
fiscais. Tudo isso, deve considerar que há ainda questões imponderáveis da 
pandemia, como eventuais efeitos ainda desconhecidos da Ômicron, nova variante 
da covid-19. (Valor Econômico, 01/12/2021). 
 

 Cerca de três décadas depois, o Acordo do Mercado Comum do Sul e União 
Europeia (Mercosul-UE) se encontra novamente paralisado. Após as 
negociações retomadas pelo presidente Michel Temer serem um avanço 
importante dado em 2019, com a assinatura do acordo sob o governo Bolsonaro, 
vimos o parlamento europeu se pronunciar contra sua aprovação ante a falta de 
mecanismos de transparência e garantia de controle sobre os crimes ambientais 
no Brasil. Países como França, Irlanda e Áustria, levantaram suas suspeitas e 
críticas relacionadas ao Brasil, à falta de mecanismos jurídicos de controle sobre o 
descumprimento dos compromissos sobre desmatamento e outras questões 
ambientais. A práxis comercial verde da Europa é um caminho sem volta. A União 
Europeia é o segundo parceiro comercial do Brasil. (Folha de S.Paulo, 01/12/2021). 
 

 Os portos brasileiros já sentem efeitos das mudanças climáticas e as perspectivas 
são de que as ameaças se agravem nos próximos anos, com impactos que podem 
gerar riscos para a operação e para a economia do país. A conclusão é de estudo 
feito pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em parceria com a 
GIZ, braço da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, com o 
objetivo de identificar os riscos e apontar medidas mitigadoras. Segundo o estudo, 
a principal ameaça está no risco de vendavais, que já afeta sete portos – entre eles 
o de Santos, o maior do país – e pode se tornar um problema futuro para outras 
nove instalações na costa brasileira. O risco de tempestades já afeta nove portos, 
mas não há previsão de mudanças significativas no longo prazo. Em 11 dos 21 
portos pesquisados, a estimativa que a elevação do nível dos oceanos gere riscos 
altos ou muito altos a partir de 2030. (Folha de S. Paulo, 01/12/2021). 
 

 Além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa com a adoção de melhores 
práticas na pecuária, o Brasil pode contribuir para a descarbonização global a partir 
do uso de navios maiores nas exportações do agronegócio. Simulações realizadas 
pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (EsalqLog) mostram que o uso de embarcações do 
tipo capesize (graneleiros com capacidade de até 200 mil toneladas) pode gerar 
uma diminuição de 31% das emissões de CO2 em relação aos Panamax, que têm 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/uniao-europeia-quer-que-mercosul-assine-compromisso-com-metas-ambientais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/uniao-europeia-quer-que-mercosul-assine-compromisso-com-metas-ambientais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/temer-deixou-90-do-terreno-pronto-para-a-assinatura-diz-diplomata.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/bolsonaro-diz-que-deve-parte-de-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia-a-temer.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/bolsonaro-diz-que-deve-parte-de-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia-a-temer.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/11/mudancas-climaticas-bebes-de-hoje-enfrentarao-7-vezes-mais-ondas-de-calor-no-mundo-que-seus-avos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/navio-desgovernado-bate-em-estacao-de-balsas-no-porto-de-santos-veja-video.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/08/crise-climatica-ja-agrava-secas-tempestades-e-temperaturas-extremas-diz-ipcc.shtml


 

15 

Semanal (25/11- 01/12/2021) 

capacidade de transportar entre 60 mil e 70 mil toneladas e são os modelos mais 
usado atualmente nos embarques à China. Além dos ganhos ambientais, a 
substituição reduziria o custo logístico em 12,5%. (Valor Econômico, 01/12/2021). 

 
 
Finanças Públicas 
 

 O futuro ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, prometeu 
defender finanças públicas sólidas e a redução dos níveis da dívida em toda a zona 
do euro para que o Banco Central Europeu (BCE) possa combater a inflação sem 
hesitação, caso necessário. Os comentários de Lindner, publicados no Twitter, 
vieram depois que dados mostraram que a inflação dos preços ao consumidor na 
Alemanha acelerou ainda mais em novembro, atingindo seu patamar mais alto em 
quase três décadas. (IstoÉ Dinheiro). 
 

 A expansão do PIB brasileiro deverá ficar pouco abaixo da média de crescimento 
da economia mundial neste ano, projetada em 5,6%, e poderá ser bem inferior à 
média global em 2022, estimada em 4,5%, de acordo com a OCDE. A economia 
brasileira também deverá crescer menos em 2022 do que a de vários países da 
América Latina, como a Argentina (2,5%), Chile (2%), Colômbia (5,5%), Costa Rica 
(3,9%) e México (3,3%). (OCDE). 
 
 

 O governador Eduardo Leite participou, na terça-feira (30/11), do 5º Fórum de 
Gestão Pública da Paraíba, que teve como tema Desafios da Gestão Pública frente 
à pandemia. Leite fez a palestra magna e abordou a temática com enfoque no 
modelo adotado pelo Rio Grande do Sul. A iniciativa do Conselho Regional de 
Administração da Paraíba (CRA-PB), por meio da Comissão de Gestão Pública, 
manteve o formato virtual, devido à pandemia da covid-19. O fórum foi aberto 
pelo presidente do CRA-PB, César Emanoel Barbosa de Lima, e conduzido por 
André Coelho, um dos integrantes do conselho. (Agência de notícias do Rio Grande 
do Sul).  
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses 10/21 11/21 12/21 01/22 Tendência 

Indústria (set.) -13,3 -13,4 -10,3 -10,6 -9,7 -8,1  
 

Comércio (set.) -9,3 5,2 3,7 -7,4 -6,5 -5,3  
 

Serviços (set.) 19,7 12,5 7,6 21,2 19,1 18,4  

 

Agricultura (out.)(2) 3,5    3,5 3,5 3,5 
 

Exportações (out.) 20,4 29,7 27,8  9,5 8,7 27,0 
 

Importações (out.) 71,7 52,1 44,3  50,2 35,6 2,5 
 

ICMS (out.)(3) 25,1 28,0 24,6  10,9 19,8 0,4 
 

FPE (out.)(3) 29,7 34,8 28,9  5,2 -6,9 -6,9 

 
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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