
 

1 

Semanal (26/08- 01/09/2021)   

Semanal (26/08-01/09/2021) 
 
 

1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
Em discurso no evento de Jackson Hole, muito aguardado pelos investidores, Jerome 
Powell, presidente do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, destacou a avaliação de 
que o Fed pode começar a reduzir o programa de compra de títulos do Tesouro no valor 
de US$ 120 bilhões mensais no fim do ano. Contudo, ainda condicionou fortemente a 
redução dos estímulos aos dados econômicos.  
 
O presidente do Fed afirmou que há semanas desde a reunião de julho, “trouxeram mais 
progresso” na recuperação do mercado de trabalho, com quase um milhão de empregos 
criados, e que o progresso deve continuar. Porém, ao mesmo tempo ocorreu “a 
propagação da variante Delta”.  
 
Estaremos avaliando cuidadosamente os próximos dados e os riscos em 
desenvolvimento”, disse Powell, sinalizando que as discussões do Fed sobre quando 
exatamente começar a reduzir seu programa de compra de títulos continuam sem 
solução, tendo que contemplar agora os riscos econômicos e sanitários representados 
pela cepa altamente contagiosa do coronavírus. 
 
Powell também afirmou que vê um caminho longo para o aumento nas taxas de juros. O 
Fed reduziu sua taxa de juros básica para quase zero quando a pandemia da covid-19 
impactou a economia dos Estados Unidos em março de 2020. Sinalizou ainda que o Fed 
permanecerá paciente à medida que tenta levar a economia de volta ao pleno emprego, 
repetindo que deseja evitar controlar uma inflação “transitória” e potencialmente 
desencorajar o crescimento do emprego no processo – defendendo a nova abordagem de 
política monetária do Fed que o mesmo introduziu há um ano. 
 
O Banco Central Europeu (BCE) divulgou dia 26 de agosto a ata de sua última reunião, na 
qual a autoridade monetária manteve as taxas referenciais de juros inalteradas. A taxa de 
depósitos permaneceu em -0,50%, a de refinanciamento em 0% e a de empréstimos, 
+0,25%. Também manteve seu programa de compras de ativos. 
 
Contudo, o BCE correspondeu às expectativas do mercado e ajustou o seu “forward 
guidance” para adaptar a orientação futura de sua política monetária à sua nova meta de 
inflação simétrica de 2% anunciada recentemente, antes era de “pouco abaixo de 2%”. 
 
No comunicado da decisão, o Conselho do banco disse esperar que "as taxas de juros do 
BCE permaneçam nos seus níveis atuais ou inferiores até que veja a inflação atingir 2% 
antes do fim do seu horizonte de projeção e de forma duradoura”. Além disso, o texto 
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destaca que, agora, isso "pode implicar em um período transitório em que a inflação fique 
moderadamente acima da meta”. 
 
Nesse sentido, a ata da reunião do BCE trouxe a explicação de que a inflação deverá subir 
nos próximos meses, mas cairá em 2022, quando a atividade econômica possivelmente 
retornará aos patamares pré-pandemia. Segundo o documento divulgado dia 26, a 
expectativa para a inflação de longo prazo subiu para 1,8%, ainda abaixo da meta de 2%. 
 
Na avaliação da autoridade monetária, a recuperação da economia da área do euro é 
considerada em bom caminho. Com mais pessoas vacinadas, as restrições nos países 
puderam ser atenuadas. A pandemia, porém, continuou a lançar sombras com a variante 
Delta da covid-19, e o receio em relação à nova cepa se materializou, ainda que “com 
impacto econômico menos imediato do que se poderia temer”. 
 
A inflação ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro acelerou para 3% no 
mês de agosto, ante 2,2% em julho, acima das expectativas de alta de 2,7% e ficando bem 
longe da meta de 2% ao ano do BCE. A inflação na zona do euro saltou para uma máxima 
em dez anos em agosto e deve avançar mais ainda à frente, desafiando a visão benigna do 
Banco Central Europeu (BCE) sobre a alta dos preços e sua postura de olhar além do que 
considera um aumento transitório. 
 
O salto foi impulsionado por custos de energia, mas os preços dos alimentos também 
subiram, enquanto houve aumentos anormalmente acentuados nos preços dos bens 
industriais, de acordo com a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia. 
 
Os mercados, no geral, não se preocuparam muito com o resultado da inflação em agosto, 
seguindo a narrativa do BCE de inflação temporária. Ainda assim, é provável que os 
números sejam uma leitura desconfortável para o BCE. 
 
1.2 Cenário Nacional 

Os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais divulgados dia 1º pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) 
teve variação negativa de 0,1% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o 
primeiro trimestre. Esse resultado indica estabilidade e vem depois de três trimestres 
positivos seguidos de crescimento da economia. Em valores correntes, o PIB, que é soma 
dos bens e serviços finais produzidos no país, chegou a R$ 2,1 trilhões. O desempenho da 
economia no segundo trimestre vem do resultado negativo da agropecuária (-2,8%) e da 
indústria (-0,2). Por outro lado, os Serviços cresceram 0,7%. 

Com esse resultado, a economia brasileira avançou 6,4% no primeiro semestre. Nos 
últimos quatro trimestres, acumula alta de 1,8%, e na comparação com o segundo 
trimestre do ano passado, cresceu 12,4%. O PIB continua no patamar do fim de 2019 ao 
início de 2020, período pré-pandemia, e ainda está 3,2% abaixo do ponto mais alto da 
atividade econômica na série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. 
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O crescimento econômico foi disseminado entre as cinco regiões do Brasil, no segundo 
trimestre deste ano, de acordo com números do Índice de Atividade Econômica Regional 
do Banco Central (IBCR) com base séries históricas da autoridade monetária. A 
comparação é feita com os três primeiros meses do ano, na série dessazonalizada.  

No período de abril a junho, a alta mais forte do IBCR foi registrada na região Norte, com 
crescimento de 2,36%. Na sequência, vieram Centro-Oeste (1,88%), Sudeste (0,69%), 
Nordeste (0,54%) e Sul (0,16%). O comércio e os serviços foram o principal condutor do 
desempenho econômico das regiões”, afirma Paulo Eduardo Pereira, analista da 4E 
Consultoria. 

Segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), com base em dados da Receita Federal, o número de abertura de micro e 
pequenas empresas e de microempreendedores individuais (MEIs) no primeiro semestre 
de 2021 foi o maior desde 2015. Nos seis primeiros meses deste ano, 2,1 milhões de 
negócios desses três segmentos foram abertos, 35% a mais do que o registrado no mesmo 
período de 2020 e quase o dobro de 2015. Mesmo em meio à crise econômica gerada pela 
pandemia do coronavírus, o empreendedorismo tem sido visto como uma alternativa de 
renda para muitos brasileiros que perderam seus empregos. 

O maior aumento foi entre as microempresas, embora elas não sejam a maioria entre os 
três segmentos, o número passou de 267,1 mil para 390,4 mil, alta de 46%. Já entre os 
MEIs, o aumento foi de 35%, passando de 1,2 milhão para 1,6 milhão de negócios 
formalizados no período. Entre as empresas de pequeno porte houve um aumento de 
26%. 

No primeiro semestre de 2021, foram 84,6 mil negócios abertos, contra 67,2 mil em 2020. 
Esse resultado é menor apenas que o verificado no mesmo período de 2016, quando 
foram formalizadas 88,8 milhões de empresas desse porte. 

A Secretaria do Tesouro Nacional informou que a dívida pública federal em títulos (que 
inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior) registrou aumento de 1,24% em julho 
e atingiu R$ 5,4 trilhões. Em junho, a dívida somava R$ 5,3 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. 

Em julho, as emissões somaram R$ 142,44 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$ 
118,08 bilhões. Deste modo, as emissões superaram os resgates em R$ 24,37 bilhão no 
mês passado, além de despesas com juros de R$ 41,66 bilhões. A expectativa do Tesouro 
Nacional é de que a dívida pública continue a crescer nos próximos meses, e que termine 
2021 entre R$ 5,6 trilhões e R$ 5,9 trilhões. 

A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) divulgou 
que os financiamentos imobiliários com recursos da poupança (SBPE) somaram R$ 18,79 
bilhões em julho. O montante ficou 4,4% abaixo do registrado em junho, mas ainda 
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representou um crescimento de 73,6% em relação a julho do ano passado, quando a 
economia do país foi mais afetada pelas medidas de isolamento social contra a covid-19. 

Nos primeiros sete meses de 2021, o montante financiado somou R$ 115,83 bilhões, alta 
de 113,8% em relação a igual período de 2020. No ano, foram financiados um total de 
499,12 mil imóveis, resultado 152,7% superior ao de igual período do ano passado. Nos 12 
meses até julho 2021, o volume financiado com recursos do SBPE somou R$ 185,64 
bilhões, aumento de 100,8% em relação ao período anterior. 

O Banco Central registrou em julho um déficit em conta corrente no balanço de 
pagamentos, devido, sobretudo a remessas ao exterior de lucros e dividendos ligados a 
investimentos estrangeiros em ações de empresas brasileiras. O resultado das transações 
correntes foi negativo em US$ 1,6 bilhão no mês, ante superávit de US$ 1,3 bilhão 
esperado pela autoridade monetária. As remessas de lucros e dividendos dos 
investimentos em carteira somaram US$ 1,03 bilhão em julho, puxada pela maior força da 
atividade econômica após a segunda onda da covid-19. 

Apesar da surpresa, o déficit em conta corrente segue pequeno. Em 12 meses, soma US$ 
20,3 bilhões, cifra que representa apenas 1,3% do PIB. O indicador tem oscilado nesse 
patamar há três meses. Em geral, déficits abaixo de 3% do PIB são considerados seguros 
para economias emergentes. 

O IBGE informou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no 2º trimestre de 
2021, correspondendo a 14,4 milhões de brasileiros. O resultado representa uma redução 
de 0,6 pontos percentuais em relação à taxa de desemprego do 1º trimestre (14,7%). Os 
dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua). No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em maio, a taxa 
de desemprego ficou em 14,6%, atingindo 14,8 milhões de pessoas. 

De acordo com o IBGE, a queda na taxa de desemprego foi influenciada pelo aumento no 
número de pessoas ocupadas (87,8 milhões), que avançou 2,5%, com mais 2,1 milhões no 
período. Com isso, o nível de ocupação subiu 1,2 ponto percentual para 49,6%, o que 
indica, contudo, que menos da metade da população em idade para trabalhar está 
ocupada no país. 

O crescimento da ocupação ocorreu em várias formas de trabalho. Até então, vínhamos 
observando aumentos no trabalho por conta própria e no emprego sem carteira assinada, 
mas pouca movimentação do emprego com carteira. No segundo trimestre, porém, houve 
um movimento positivo, com crescimento de 618 mil pessoas a mais no contingente de 
empregados com carteira. 

O Ministério do Trabalho informou dia 26 que o Brasil gerou 316.580 empregos formais 
em julho deste ano. Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Ainda de acordo com o Caged, o Brasil acumula em 2021 (de 
janeiro a julho) 1.848.304 empregos criados. 
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Ao todo, segundo o ministério, o país registrou em julho: 1.656.182 contratações e 
1.339.602 demissões. Em julho de 2020, o saldo positivo foi de 137.014 mil empregos 
criados. Assim, o resultado divulgado nessa quinta-feira representou 131% de aumento na 
comparação entre os dois períodos. Ao todo, nos sete primeiros meses deste ano, foram 
11.255.025 contratações e 9.406.721 demissões. Segundo o Ministério do Trabalho, em 
julho, 41,2 milhões de brasileiros estavam empregados.  

Após quatro meses em alta, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) recuou 0,4 ponto 
em agosto, para 81,8 pontos, um patamar considerado baixo em termos históricos, 
segundo informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o 
índice subiu 1,89 ponto, para 81,6 pontos, na terceira alta seguida. "Há maior dificuldade 
entre os consumidores de menor poder aquisitivo, que enfrentam uma combinação de 
desemprego e inflação elevados e de crescimento do endividamento nos últimos meses, 
afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora das Sondagens da FGV. 

A análise por faixas de renda revela piora da confiança para todas as faixas de renda, 
exceto para os consumidores com renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00, cujo indicador 
subiu 2,9 pontos, para 76, maior valor desde dezembro de 2020. Entre os mais pobres, 
com renda até R$ 2.100,00, caiu de 71,7 para 70,3 pontos, enquanto que para aqueles que 
ganham acima de R$ 9.600,00 recuou de 93,2 para 91,2 pontos. 

A confiança do setor de serviços voltou a subir em agosto, no quinto mês consecutivo de 
alta, segundo dados divulgados dia 30 pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador 
subiu 1,3 ponto, para 99,3 – o maior nível desde setembro de 2013, quando ficou em 
101,5 pontos. 

Com o resultado, a confiança se consolidou em patamar acima do nível pré-pandemia e 
próximo ao nível neutro (resultados abaixo de 100 denotam pessimismo, enquanto acima 
de 100 apontam otimismo). "Ao contrário do que foi observado nos últimos meses, a alta 
foi mais influenciada pela melhora no volume de serviços no mês, enquanto as 
expectativas ficaram estáveis", apontou em nota o pesquisador Rodolpho Tobler. Essa 
combinação sugere que a recuperação do setor vem avançando em paralelo às 
flexibilizações na pandemia. Vale ressaltar que o cenário para os próximos meses ainda 
depende da recuperação da confiança do consumidor e carrega muita incerteza, 
especialmente associados aos riscos da variante Delta”, ponderou. 

 
1.3 Cenário Baiano 

Em julho, segundo o Caged, a Bahia gerou 11.373 postos com carteira assinada, 
decorrente da diferença entre 57.409 admissões e 46.036 desligamentos. Com esse saldo, 
o estado passou a contar com 1.785.224 vínculos celetistas ativos, uma variação de 0,64% 
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). 
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Em termos absolutos, a Bahia (11.373 postos) ocupou a segunda posição na geração de 
postos celetistas entre os estados nordestinos. Dentre os entes federativos, ficou na 
décima colocação. Em termos relativos, porém, localizou-se bem mais abaixo no ranking: 
oitavo lugar no Nordeste e vigésima colocação no país. 

Dos cinco grandes setores de atividade econômica, todos apresentaram saldo positivo em 
julho de 2021 na Bahia: Serviços (3.337 postos), Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas (2.843 vagas), Indústria geral (2.464 postos), Construção 
(1.550 postos) e Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (1.179 
postos). 

No agregado dos sete primeiros meses de 2021, levando em conta a série ajustada, que 
incorpora as informações declaradas fora do prazo, a Bahia preencheu 81.449 novas vagas 
– aumento de 4,78% 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 julho, com 1.848.304 e 225.948 novas vagas, respectivamente. Em 
termos de saldo acumulado no ano, a unidade federativa (UF) baiana continuou à frente 
das demais do Nordeste, com Ceará (46.129 postos) e Pernambuco (28.165 postos) na 
segunda e terceira posição, nessa ordem. Entre as unidades da Federação, situou-se na 
oitava colocação.  

O IBGE divulgou dia 27, a estimativa populacional 2021 para os municípios brasileiros, mas 
destaca que as informações não incorporam os efeitos da pandemia da covid-19. Os 
números para a Bahia revelam que o estado possui mais de 14 milhões de habitantes 
(14.985.284), o que o mantém na 4ª posição entre as UFs mais populosas do país. As três 
primeiras posições são ocupadas pelos estados de São Paulo (46.649.132), Minas Gerais 
(21.411.923) e Rio de Janeiro (17.463.349).  

Entre os estados da região nordeste, a Bahia ocupa o primeiro lugar, seguida de 
Pernambuco (9.674.793) e Ceará (9.240.580). O estado continua apresentando taxas de 
crescimento positivas, mas cada vez menores: comparando os anos de 2018-2019, 2019-
2020 e 2020-2021 as taxas observadas foram 0,41%, 0,39% e 0,37%, respectivamente. 
Entre as capitais, Salvador ocupa a 4ª posição entre as mais populosas, ficando atrás de 
São Paulo (12,4 milhões), Rio de Janeiro (6,8 milhões) e Brasília (3,1 milhões). Os dados 
divulgados pelo IBGE foram analisados e sistematizados pela SEI, autarquia vinculada à 
Secretaria do Planejamento. 
 
Primeira obra concluída entre as que antecedem a construção do Porto Sul, a ponte sobre 
o Rio Almada, em Ilhéus, foi inaugurada na quarta-feira (1°), com a presença do 
governador Rui Costa. O conjunto das intervenções iniciais está 40% concluído. A ponte se 
junta a outras obras em andamento – 13 quilômetros de vias, rotatórias, desvios e 
trabalhos de sinalização, além de ações socioambientais. 

As obras estão sendo realizadas pela Bamin, empresa que está à frente do complexo de 
desenvolvimento que envolve a Mina Pedra de Ferro, o Porto Sul e o trecho 01 da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre os municípios de Ilhéus e Caetité. A ponte sobre o 
Rio Almada conecta a BA-001 à futura área industrial do Porto Sul. 
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A futura proprietária da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) vai se chamar Acelen. A nova 
empresa foi criada pelo fundo Mubadala Capital, que firmou um contrato de aquisição da 
refinaria com a Petrobrás em março, pelo valor de US$ 1,6 bilhão e deve assumir o ativo 
quando for concluído o processo de compra, que está sujeito a algumas condições 
precedentes. 

Uma das premissas da empresa será o abastecimento regional de derivados de petróleo. 
Além disso, a Acelen pretende maximizar o uso dos ativos da refinaria, investindo em 
projetos de expansão e modernização.  

Localizada no distrito de Mataripe, em São Francisco do Conde (BA), foi a primeira 
refinaria nacional. Iniciou suas operações em setembro de 1950. A Refinaria produz GLP, 
gasolina, diesel, nafta petroquímica, entre outros produtos. Além das instalações em 
Mataripe, a operação inclui ativos como terminais de abastecimento e oleodutos nos 
municípios de Madre de Deus, Candeias, Jequié e Itabuna. 

A Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos da Mubadala Investment Company, 
um investidor soberano líder global com sede em Abu Dhabi. Além de gerir seu próprio 
portfólio de investimentos, a Mubadala Capital administra US$ 9 bilhões de capital de 
terceiros em nome de investidores institucionais em todos os seus negócios, incluindo um 
fundo no Brasil, três fundos de private equity, dois fundos de venture capital em estágio 
inicial e um fundo público. 

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

2. Agropecuária 
 

 A safra 2021/22 de cana-de-açúcar, na Bahia, está em andamento, demonstrando 
boa perspectiva para a produção total, especialmente pelo incremento na área em 
produção, se comparada à temporada passada. Tal crescimento está relacionado 
aos bons resultados das operações de plantio ocorridas na safra anterior (lavouras 
em renovação). (Conab, 2021). 
 

 A busca pelo aumento da área cultivada é parte do plano de modernização das 
unidades de produção, que preveem o aumento da capacidade de processamento 
da indústria, a colheita mecanizada, a comercialização de créditos de carbono e 
aumento da produção de etanol para os próximos anos no estado. (Conab, 2021). 
 

 Quanto à produtividade média prevista incialmente, a indicação é de redução em 
relação a 2020/21, principalmente pelos períodos de estiagem visualizados 
durante o ciclo e pela irregularidade das precipitações, quando elas ocorreram. É 
bem verdade que muitas lavouras no estado apresentam irrigação suplementar, 
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mas ainda assim, o rendimento médio deve ser menor que na safra anterior. 
(Conab, 2021). 
 

 Na indústria, a perspectiva continua sendo de maior destinação da cana-de-açúcar 
colhida para geração de etanol ante ao açúcar, mesmo que também se espere um 
crescimento no volume total de açúcar produzido em decorrência da maior oferta 
do vegetal. Assim, tanto a fabricação do biocombustível como a do adoçante deve 
experimentar incremento em comparação ao resultado obtido em 2020/21. 
(Conab, 2021). 
 

 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou a nova previsão do 
valor adicionado do setor agropecuário para este ano e para 2022. O crescimento 
do PIB do setor em 2021 foi revisto de 2,6% (previsão feita em junho) para 1,7%, 
representando o quinto ano consecutivo de crescimento do setor, o único a não 
apresentar redução em 2020.  
 

 O ajuste nas projeções foi motivado, principalmente, pela redução nas estimativas 
de produtividade e produção de culturas importantes (como a do milho), devido a 
impactos climáticos adversos da ocorrência de um fenômeno La Niña mais severo 
nesta safra, e pela piora do cenário para a produção de bovinos. (IPEA, 26/08/21). 
 

 No valor adicionado da produção vegetal em 2021, os pesquisadores revisaram a 
alta de 2,7% para 1,7%. Ainda assim, o desempenho positivo foi sustentado pelas 
altas nas produções de soja (+9,8%), trigo (+36,0%) e arroz (+4,1%). Isso 
compensou as quedas estimadas para as demais culturas: milho (-11,3%), cana-de-
açúcar (-3,2%) e café (-21,0%).  O rendimento do milho em 2021, em especial, foi 
muito prejudicado pelo atraso na colheita da soja, que retardou o plantio da 
segunda safra, ficando dependente de chuvas tardias que não ocorreram. (IPEA, 
26/08/2021). 
 

 Na produção animal, a previsão de alta foi revista de 2,5% para 1,8%, com 
crescimento para todos os segmentos, com exceção da produção de bovinos, com 
queda de 1,0%. Há expectativa de desempenho positivo na produção das demais 
proteínas: suínos (+7,7%), frangos (+3,9%), leite (+3,1%) e ovos (+4,5%). No caso 
dos suínos, o bom desempenho está relacionado com o forte crescimento das 
exportações para a China este ano. (IPEA, 26/08/2021). 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI), do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), caiu 1,4 ponto em agosto, para 107 pontos, 
após quatro meses de altas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o índice 
subiu 0,9 ponto.  De acordo com Claudia Perdigão, economista da FGV/Ibre, “A 
confiança da indústria recuou influenciada pela piora da situação atual e uma 
acomodação das expectativas das empresas em relação aos próximos meses. A 
indústria de transformação vem desde o final do ano passado, enfrentando 
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gargalos associados a escassez de insumos, recentemente agravado por problemas 
de logísticas nos mercados internacionais, e encarecimento da energia elétrica. 
Aliado a isso, o aumento da incerteza diante da nova variante Delta contribuem 
para uma desaceleração no processo de recuperação da indústria.”. (FGV/Ibre, 
27/08/2021). 
 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas 
(FGV/Ibre), subiu 0,6 ponto em agosto, para 96,3 pontos, nível idêntico do 
observado em março de 2014. Segundo Ana Maria Castelo, Coordenadora de 
Projetos da Construção do FGV/Ibre, “os empresários da construção ajustaram 
suas expectativas de melhoria contínua dos negócios (...) e estão otimistas com a 
demanda dos próximos meses. A evolução da atividade se mantém como destaque 
positivo. O Indicador alcançou o melhor resultado desde dezembro de 2012, 
puxando também as perspectivas sobre novas contratações. A percepção 
predominante voltou a ser de que o cenário atual é melhor que o de antes da 
pandemia, corroborando as projeções de retomada do setor. (FGV/Ibre, 
26/08/2021).   
 

 No segundo trimestre de 2021, a produtividade do trabalho na Indústria de 
Transformação – medida como a relação entre o volume produzido e as horas 
trabalhadas na produção – caiu 1,6% em relação ao primeiro trimestre na série 
livre de efeitos sazonais, de acordo com a pesquisa Produtividade na Indústria, 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com isso, o índice se encontra em 
patamar próximo ao do segundo trimestre de 2020, quando se iniciava a crise 
decorrente da pandemia no Brasil. A queda da produtividade do segundo trimestre 
de 2021 resulta da combinação de uma queda de 3,8% da produção da indústria de 
transformação no trimestre, associada a uma queda menor, de 2,3%, das horas 
trabalhadas. Essas quedas refletem as incertezas geradas pela pandemia, as 
dificuldades decorrentes da escassez e do alto preço dos insumos, e as restrições 
na demanda, geradas pela elevada desocupação e pela queda na renda. No 
primeiro semestre de 2021, a produtividade média foi de -3,4% na comparação 
com 2020. (CNI, 31/08/2021). 
 

 A indústria baiana, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério da 
Economia, apresentou saldo positivo, em julho, com 2.464 postos formais de 
trabalho, sendo 2.075 na indústria de transformação, 168 em água, esgoto, 
atividades de gestão de resíduos e descontaminação, 126 na indústria extrativa e 
95 em eletricidade e gás. Destaca-se também o saldo negativo de 1.550 postos na 
indústria da construção. Entre as atividades da indústria de transformação 
destacam-se com saldo positivo: preparação de couro, fabricação de artefatos de 
couros, artigos de viagem e calçados (956 postos), fabricação de produtos têxteis 
(377 postos) e fabricação de produtos alimentícios (230 postos). Por outro lado, a 
maior perda de postos de trabalho ocorreu no setor de veículos automotores (-235 
postos). (Ministério da Economia, 26/08/2021). 
 

https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/produtividade-na-industria/
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/


 

10 

Semanal (26/08- 01/09/2021)   

 No setor de gás, a empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural 
Ltda. (Excelerate) avançou para a etapa de habilitação para o arrendamento do 
Terminal de Regaseificação de gás natural liquefeito (GNL) da Bahia (TR-BA) e 
instalações associadas, segundo comunicado da Petrobras. (Petrobras, 
26/08/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Em julho, o saldo das operações totais de crédito com o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) alcançou R$ 4,3 bilhões, aumento de 1,2% em relação a junho e de 
16,2 % em 12 meses. No acumulado do ano, o aumento foi de 6,1%, sendo cerca 
de 43,0% do total das operações das empresas e 57,0% dos consumidores. Em 
relação ao PIB, o estoque de crédito chegou a 52,9% no início do segundo 
semestre. (CNC, 30/08/2021). 
 

 As operações de crédito tem se verificado, principalmente, pelo incremento dos 
empréstimos e financiamentos às pessoas físicas. A expansão acontece na maioria 
das modalidades, com destaque ao cartão de crédito, principalmente à vista, 
crédito consignado e crédito pessoal. Entre as empresas, o crédito livre somou R$ 
1,2 trilhão, 5,6% este ano, com destaque para financiamento de veículos, capital 
de giro até 1 ano e a antecipação das faturas de cartão de crédito. (CNC, 
30/08/2021). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revela que 
72,9% das famílias brasileiras chegaram a agosto endividadas, a maior proporção 
em 11 anos. Segundo o Banco Central, mesmo com a evolução crescente do 
endividamento entre os consumidores e o maior comprometimento da renda 
familiar (30,6%), a inadimplência das pessoas físicas ficou estável em julho. (CNC, 
30/08/2021). 
 

 O segmento de moda é o que mais cresce no e-commerce brasileiro, além de ter o 
maior número de vendas de itens por pessoa entre todas as indústrias do país na 
pandemia, segundo o levantamento realizado pela Melhor Envio, plataforma de 
gestão de fretes do Grupo Locaweb. Essa pesquisa teve como amostra 9 milhões 
de transações feitas na plataforma entre os meses de janeiro e novembro de 2020, 
sendo 1,8 milhão de itens vendidos nesse período. Esse volume é quase o dobro do 
comercializado pela segunda categoria mais vendida, a de joias e relógios, com 
pouco mais de 887.000 itens. (Ibevar, 30/08/2021). 
 

 Em agosto, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) do FGV/Ibre recuou 0,1 
ponto, ao passar de 101,0 para 100,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o 
indicador subiu 2,3 pontos, sendo a quarta alta consecutiva. (FGV/Ibre, 
30/08/2021). 
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 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV/Ibre cresceu 0,5 ponto em agosto, 
passando para 102,4 pontos. Ele consolida os índices de confiança dos quatro 
setores alvo das Sondagens Empresariais da FGV/Ibre que são Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção. Nesse mês, Serviços e Construção registraram alta da 
confiança, já a Indústria e Comércio caminharam no sentido oposto. (FGV/Ibre, 
31/08/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O tráfego de veículos nas rodovias administradas pelo grupo CCR, antiga 
Companhia de Concessões Rodoviárias, subiu 21,6% entre os dias 20 e 26 de 
agosto, na comparação ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano até 26 
de agosto, foi registrada alta de 17%. Excluindo o tráfego da Via Sul, cuja cobrança 
de pedágio começou em fevereiro de 2019, e da Via Costeira, que iniciou 
operações em maio, houve alta de 14,1% no fluxo semanal. Nenhuma rodovia 
administrada pela CCR registrou recuo na movimentação no período analisado. A 
MSVia registrou a maior alta de tráfego no comparativo semanal, de 40,8%. Já a 
AutoBan avançou 8,3%, ritmo mais fraco entre as rodovias. A CCR Mobilidade, 
braço da companhia que opera o Metrô Bahia e outras concessões, registrou alta 
de 44,8% no número de passageiros entre os dias 20 e 26, ante o mesmo intervalo 
de 2020. No acumulado do ano, houve queda de 3,7%. Já a CCR Aeroportos 
registrou, no recorte semanal, avanço de 274,5% na quantidade de passageiros 
transportados. Entre 1º de janeiro e 26 de agosto deste ano, houve alta de 21,2% 
na comparação anual. (Valor Econômico). 
 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV/Ibre, subiu 1,3 ponto em agosto, 
para 99,3 pontos, maior nível desde setembro de 2013 (101,5 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o índice avançou 3,7 pontos, quarta alta seguida. “A confiança 
do setor de serviços avançou pelo quinto mês consecutivo consolidando em 
patamar acima do nível pré pandemia e próximo ao nível neutro. Ao contrário do 
que foi observado nos últimos meses, a alta foi mais influenciada pela melhora no 
volume de serviços no mês, enquanto as expectativas ficaram estáveis. Essa 
combinação sugere que a recuperação do setor vem avançando em paralelo às 
flexibilizações na pandemia. Vale ressaltar que o cenário para os próximos meses 
ainda depende da recuperação da confiança do consumidor e carrega muita 
incerteza, especialmente associados aos riscos da variante Delta.”, avaliou  o 
economista Rodolpho Tobler. (FGV/Ibre). 
 

 Nos últimos meses, a confiança de serviços vem avançando de maneira 
significativa conseguindo superar o nível pré pandemia. Seguindo a mesma 
tendência, o saldo do emprego previsto tem dado sinais de continuidade da 
recuperação com resultados positivos (em médias móveis trimestrais) pelo terceiro 
mês consecutivo. O saldo corresponde ao percentual das empresas que planejam 
aumentar seu quadro de funcionários nos próximos meses descontado do 
percentual de empresários que planejam reduzir. Em agosto, o saldo atingiu 10,4 
pontos, maior resultado desde maio de 2014 (10,5 pontos). (FGV). 
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 O governo jogou suas últimas cartas na mesa para evitar um racionamento de 

energia elétrica. Oficializou a alta de 50% da bandeira tarifária, criou um bônus 
para pequenos consumidores que reduzirem sua demanda em pelo menos 10%, 
ligou as usinas térmicas mais caras do parque gerador e decidiu baixar os 
reservatórios na bacia do rio São Francisco para socorrer outras regiões. A represa 
da hidrelétrica de Sobradinho (BA), que operou com 4% de sua capacidade em 
2017 e precisou de uma lenta recuperação, passará agora para uma vazão de 2.500 
litros por segundo em outubro e novembro. Isso representa vazão quase cinco 
vezes superior à daquele período e permite maximizar a produção de energia na 
bacia, ajudando no abastecimento do Sudeste e do Centro-Oeste. Sobradinho 
levou quatro anos para recuperar seu reservatório e hoje tem 48% do volume útil. 
O temor dos especialistas é que, ao ajudar uma região do país, outra crise 
energética seja contratada para o futuro próximo. O aumento da bandeira 
vermelha patamar 2 – rebatizada de “bandeira escassez hídrica” pelo governo – 
fará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) superar a marca de 
8% neste ano, segundo especialistas. (Valor Econômico). 
 

 Com o avanço da vacinação em todo o país, a alta nas taxas de ocupação hoteleira, 
na aviação civil e demais segmentos do turismo tem influenciado positivamente na 
geração de empregos no país. Dados do estudo “Monitora Turismo”, baseado no 
Caged, do Ministério do Trabalho e Previdência, apontaram que o setor turístico 
registrou alta de 25% nas vagas formais ocupadas no mês de julho, comparado 
com o mês anterior. Do total de empregos criados em todo o Brasil (316,6 mil), as 
empresas de turismo foram responsáveis pela contratação de cerca de 20,3 mil 
profissionais. O levantamento indicou ainda dados estaduais, por capitais e de 
alguns dos principais destinos turísticos do país. Na esfera estadual, Paraná (95%), 
Bahia (89%) e Pernambuco (68%) foram os que apresentaram os maiores índices 
percentuais de crescimento no período. Por capitais, Curitiba (PR), Florianópolis 
(SC) e Recife (PE) registraram expressivas altas de 762%, 695% e 133%, 
respectivamente. Já nos principais destinos, Ipojuca (PE), Porto Seguro (BA) e 
Balneário Camboriú (SC) tiveram maior variação no saldo de contratações, com 
370%, 317% e 89%, respectivamente. (MTur). 
 

 A retomada do turismo para o setor hoteleiro ganhou fôlego em julho deste ano. É 
o que apontou um levantamento realizado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros 
do Brasil (FOHB), que trouxe uma alta de 19,4% na taxa de ocupação hoteleira 
entre junho e julho. O índice registrado no último mês, de 44,23%, é o maior desde 
o início da pandemia no país. O destaque vai para a região Nordeste, que 
aumentou em quase 40% a taxa de ocupação de seus hotéis, ultrapassando mais 
da metade dos quartos utilizados no período. Outro destaque da pesquisa foram 
as unidades do Sul do país, região onde a taxa de ocupação hoteleira apresentou 
alta de cerca de 32%. (MTur). 
 

 Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo junto às representações 
regionais da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih) também trouxe 
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bastante otimismo para o setor em alguns estados e cidades do país. Em Salvador 
(BA), mais de 48% dos quartos estavam ocupados, fazendo de julho o segundo 
melhor mês do ano para os hotéis soteropolitanos. Ainda no Nordeste, o estado de 
Alagoas teve 76,92% de suas unidades preenchidas, e no Rio Grande do Norte, o 
índice atingiu a marca de 51%. Em São Luís (MA) e Fortaleza (CE), os percentuais 
somaram 60% e 61%, respectivamente. (MTur). 
 

 A alta nas taxas de ocupação dos hotéis também gerou mais postos de trabalho 
para o setor no país. Dados do Caged, do Ministério do Trabalho e Previdência, 
apontaram que o setor hoteleiro contratou mais de 12,7 mil pessoas em todo o 
Brasil. O número é 30,9% superior ao registrado no mês de junho, quando 9,7 mil 
trabalhadores foram chamados para atuar em meios de hospedagem dos destinos 
nacionais. (MTur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 O cenário global de escassez de navios e contêineres para exportação e a 
disparada dos fretes marítimos estão deixando um gosto amargo de oportunidade 
perdida para o agronegócio baiano. Embora o estado esteja com desempenho 
positivo nas vendas ao exterior, a sensação do setor é de que os números 
poderiam ser melhores. Para exportadores e operadores portuários, a situação não 
deverá melhorar antes do ano que vem. Em julho, as exportações do agronegócio 
baiano alcançaram US$ 433,6 milhões, 16,5% a mais que no mesmo mês de 2020, 
representando 47% das vendas externas do estado no mês. Mas esse crescimento 
refletiu sobretudo o aumento de preços dos produtos exportados, já que os 
volumes caíram 11,3%. 
 

 O estrangulamento nas cadeias de suprimentos que deveria ser temporário agora 
parece fadado a durar até o ano que vem, com o avanço da variante Delta da 
covid-19 atrapalhando a produção nas fábricas na Ásia, interrompendo o 
transporte marítimo e causando mais choques na economia global. Fábricas que já 
enfrentavam escassez de insumos e energia e matérias-primas mais caras agora 
são obrigadas a pagar mais para conseguir espaço nos navios. Os fretes estão 
batendo recordes e alguns exportadores estão elevando preços ou simplesmente 
cancelando embarques de mercadorias. O congestionamento dos portos e a falta 
de capacidade para transporte de contêineres podem perdurar até o quarto 
trimestre ou meados de 2022. Se não for possível efetivamente conter a 
pandemia, o congestionamento portuário pode se tornar o novo normal. (Valor 
Econômico, 20/08/2021). 
 

 O Ministério da Economia tenta conter uma “onda protecionista” que ganha corpo 
na Câmara dos Deputados. A equipe econômica conseguiu barrar em cima da hora, 
no mês passado, a aprovação de um decreto legislativo que impediria o governo 
de rejeitar a aplicação de medidas antidumping para produtos específicos 
alegando “interesse público” – como impacto negativo sobre a inflação. A 
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discussão gira em torno de sobretaxas impostas a um produto importado quando a 
área de defesa comercial do governo identifica que o fornecedor estrangeiro baixa 
artificialmente seus preços para ganhar mercado. Desde 2013, em vez de adotar 
automaticamente um direito antidumping quando essa prática é detectada, o 
“interesse público” passou a ser considerado na equação. Parte da indústria, como 
os fabricantes de produtos químicos e de vidro, afirma que o governo federal tem 
dificultado a aplicação de taxas antidumping. (Valor Econômico, 30/08/2021). 
 

 Enquanto o Brasil discute caminhos para vender milho à China, os embarques de 
soja avançam, ainda que a perspectiva seja de desaceleração da demanda nos 
próximos dez anos, segundo o relatório “Perspectivas Agrícolas da China – 2021-
2030”, que a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Investe SP, agência 
de promoção de investimentos ligada ao governo de São Paulo. O estudo foi 
divulgado na última semana. A projeção é de aumento de 1% das importações da 
oleaginosa por ano até 2030, quando as compras chegarão a 110 milhões de 
toneladas. O consumo total de soja da China chegará a 127 milhões de toneladas 
em 2030. Ao longo da década, a produção chinesa crescerá 0,7% por ano, 
chegando e 20,87 milhões de toneladas em 2030, em uma área que deverá mudar 
pouco em relação à atual, de 9,3 milhões de hectares. A soja é o principal item da 
pauta de exportações do agronegócio baiano e brasileiro, e a China, o maior 
comprador. O Brasil forneceu 64,1% das pouco mais de 100 milhões de toneladas 
que os chineses importaram no ano passado. Estados Unidos e Argentina 
responderam por 25,8% e 7,4%, respectivamente. (Valor Econômico, 30/08/2021). 
 

 Companhias brasileiras pagaram um volume significativo de dívidas no exterior nos 
últimos meses. Ao mesmo tempo, o Banco Central apertou o ritmo de aperto 
monetário. Somados, esses dois fatores representariam um cenário favorável à 
internalização de recursos de exportações, mas isso não está acontecendo. Diante 
desse quadro, a avaliação de profissionais é que os riscos fiscais, políticos e 
eleitorais estão limitando a volta dessas receitas. Com isso, a “boca de jacaré” do 
câmbio, como é chamada a diferença entre as exportações embarcadas e o câmbio 
contratado, se abriu ainda mais e está perto da máxima histórica. (Valor 
Econômico, 30/08/2021). 
 

 A CNI levou ontem à Organização Mundial do Comércio (OMC) a agenda que a 
indústria brasileira considera prioritária para a conferência ministerial, em 
novembro, para tentar algum avanço no sistema multilateral de comércio. A 
primeira prioridade defendida pela indústria brasileira é o desbloqueio das 
atividades do Órgão de Apelação da Organização Mundial do Comércio. Os Estados 
Unidos até hoje não aceitam a nomeação de novos juízes para essa espécie de 
corte suprema do comércio internacional, alegando que o órgão tomou decisões 
que caberiam aos países. A CNI volta a alegar que o Brasil tem seis casos em que é 
demandante, em quatro diferentes setores. Esses seis casos resultam em pelo 
menos US$ 4,54 bilhões em barreiras de acesso a mercado ou subsídios aplicados 
por outros países que ferem as regras da OMC e prejudicam a produção brasileira. 
(Valor Econômico, 31/08/2021). 
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7. Finanças Públicas 

 
 O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022 já está no Congresso 

Nacional. Segundo proposta encaminhada pelo Poder Executivo e apresentado 
pelo Secretário do Tesouro e Orçamento, a previsão é de que o déficit primário 
seja atenuado, chegando a 0,5% do PIB, o equivalente a R$ 49,6 bilhões em 2022. 
 

 Vale dizer que na Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) de 2022 esse déficit antes 
estava estimado em R$ 170,5 bilhões ou 1,9% do PIB. Para este ano a previsão é de 
R$ 155,1 bilhões ou 1,8% do PIB. 
 
 

 Assim, a dívida pública bruta, que estava em 88,8% do PIB em 2020, tem projeção 
de queda para 81,2% em 2021, e 79,8% em 2022.  Esse impacto fiscal positivo está 
ligado, segundo o secretário do Tesouro, ao crescimento da economia, das receitas 
e redução das despesas circunscritas no Teto de Gastos. 
 

 Sobre a economia, a projeção é que haja crescimento de 5,3% em 2021 e 2,5% em 
2022. Com essas novas estimativas, o salário mínimo deve sair de R$ 1.100,00 para 
R$ 1.169,00. 
 
 

 Em relação às receitas e despesas, as estimativas incluem ampliação de receitas na 
ordem de R$ 1,7 trilhão (na LDO 2022) para R$ 1,9 trilhão no PL da LOA, 
equivalendo a 20,8% do PIB. Com isso, o governo minimizará a necessidade de 
emissão de títulos com operações de crédito para financiamento da dívida. 
 

 No que tange às despesas primárias, as mesmas saíram de R$ 1,6 trilhão (18,2% do 
PIB) previsto na LDO 2022 para R$ 1,6 trilhão (17,5% do PIB), ressaltando que o 
peso maior se refere aos custos previdenciários que atingem cerca de R$ 765,6 
bilhões ou 8,1% do PIB. 
 
 

 Sobre as despesas de pessoal a previsão é que haja aumento, de R$ 332, bilhões 
para R$ 342,799 bilhões de 2021 para 2022. Sobre salários para servidores públicos 
o PL não prevê reajustes.  Ao mesmo tempo, há a possibilidade de 42 mil vagas 
para concursos públicos.  
 
 

 No que tange a algumas prioridades entre os gastos previstos, cerca de R$ 35 
bilhões irão para o Auxílio Brasil, mantendo o mesmo nível de recursos do Bolsa 
Família, no ano de 2021. Vale dizer que a meta de atendimento do Auxílio Brasil 
(MP 1.061/2021 substituto do Bolsa Família) visa atender a 14,7 milhões de 
famílias. Em termos de recursos, os valores correspondem a R$ 34,2 bilhões. 
 
 

 No que se refere ao auxilio emergencial, apesar de ainda haver a possibilidade de 
contágio através de algumas cepas do vírus, não houve previsão de pagamento de 
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auxílio emergencial no PL da LOA de 2022. Isso se dá, principalmente, pela volta à 
“normalidade” das atividades econômicas e do arrefecimento nos casos de 
contágio e mortes.   
 

 Sobre o Fundo Eleitoral, um dos pontos mais polêmicos de debate da LDO em 
2022, é a previsão que este seja de cerca de R$ 2,2 bilhões. Ressaltando que mais 
de 50% desses recursos, ou R$ 1,3 bilhão, serão provenientes de emendas de 
bancada. 
 
 

 As estimativas da proposta da LOA 2022 tem como base a aprovação da reforma 
tributária PL 2.337/21, o reajuste do salário mínimo pela inflação, além de 
considerar o resíduo de cerca de R$ 3,0 bilhões advindos do fim da compensação 
ao Regime Geral da Previdência Social em 2021. Ademais, não estão inclusas as 
possíveis receitas de privatizações de estatais, a exemplo da Eletrobrás.  
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Semanal (26/08- 01/09/2021)   

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 07/21 08/21 09/21 10/21 Tendência 

Indústria (jun.) -7,9 -15,0 -8,7  -5,7 -4,6 2,3  
 

Comércio (jun.) 16,4 10,6 5,6  18,3 20,1 10,6  
 

Serviços (jun.) 27,9 6,5 -4,3  25,4 21,1 18,3  
 

Agricultura (jul.)(2) 4,1     4,1 4,1 4,1 
 

Exportações (jul.) 20,6 20,4 8,3   51,1 28,3 12,5 
 

Importações (jul.) 45,0 51,7 17,3   46,2 14,0 30,4 
 

ICMS (jul.)(3) 31,4 30,4 20,1   9,1 7,9 9,0 
 

FPE (jul.)(3) 36,5 30,6 17,5   27,6 28,3 22,4 
 

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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Poliana Peixinho, Rosângela Ferreira Conceição, Zélia Maria de C. Góis 
Equipe Editorial 
Vinícius Luz (designer gráfico), Ludmila Nagamatsu (editoria de arte), Elisabete Barretto 
(editoria-geral) 
 

 


