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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Segundo estimativa preliminar divulgada pela agência de estatísticas da União Europeia, 
Eurostat, a economia da zona do euro caiu 0,6% no 1º trimestre de 2021, na comparação 
com os três meses anteriores. A queda vem após uma retração de 0,7% no 4º trimestre de 
2020, o que coloca a região novamente na chamada recessão técnica – caracterizada por 
dois trimestres consecutivos de contração da economia. 
 
Já incluindo todos os países da União Europeia (UE), a queda foi de 0,4% no 1º trimestre, 
após recuo de 0,5% no 4º trimestre do ano passado. Na comparação com o primeiro 
trimestre do ano passado, a queda foi de 1,8% na zona do euro e de 1,7% na UE. 
 
Analistas avaliam que a economia da região está num caminho de recuperação, uma vez 
que as restrições relacionadas à pandemia foram suspensas em meio a campanhas de 
vacinação. O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta um crescimento de 4,4% para a 
zona do euro em 2021, mas condiciona a previsão ao ritmo de vacinação contra o 
coronavírus. 

A economia dos Estados Unidos cresceu 6,4% no primeiro trimestre de 2021, em dados 
anualizados. O resultado, que ainda vai passar por duas revisões, foi divulgado dia 29 pelo 
escritório oficial de estatísticas (BEA) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos 
(EUA). A alta foi superior à registrada no trimestre anterior, de 4,3%. 

A alta no Produto Interno Bruto (PIB) reflete melhoras no gastos com consumo pessoal, 
investimento fixo não residencial, gastos do governo, investimentos fixos residenciais e 
gastos dos governos estaduais e locais, que foram parcialmente compensados por quedas 
nos investimentos e exportações privados. As importações, que têm impacto negativo no 
PIB, cresceram. 
 
Os EUA utilizam uma metodologia diferente da feita pela maioria dos países para a 
divulgação do PIB trimestral. No Brasil, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE) divulga o crescimento trimestral em relação ao trimestre 
imediatamente anterior e em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a taxa 
anualizada significa a variação do PIB se esse percentual de crescimento ou queda fosse 
mantido por um ano inteiro. 

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, manteve sua taxa de juros 
estável entre zero e 0,25% na reunião de abril. Em seu comunicado de decisão de política 
monetária divulgado após reunião de dois dias, o Fed se comprometeu a dar continuidade 
ao seu programa de compra de títulos de ao menos US$ 120 bilhões ao mês, "até que haja 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/06/fmi-melhora-projecoes-para-a-economia-global-mas-condiciona-otimismo-ao-ritmo-de-vacinacao.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fed/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
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progressos substanciais em direção às metas de emprego máximo e estabilidade de 
preços do Comitê". 

O comitê indicou ainda que a taxa de juros pode permanecer próxima ao piso por algum 
tempo: no documento, o Fed afirma que será 'apropriado' manter essa taxa até que as 
condições do mercado de trabalho "alcancem um nível consistente com as avaliações do 
comitê sobre emprego máximo, e que a inflação chegue a 2% e esteja a caminho de 
exceder moderadamente os 2% durante algum tempo". 

A confiança do consumidor voltou a crescer nos EUA em abril, ampliando o grande 
aumento registrado em março, graças à reabertura da economia, o dinheiro que o 
governo está transferindo para as famílias como parte de seu pacote de estímulos e a 
melhora do mercado de trabalho. 
 
O índice de confiança do consumidor da Conference Board subiu bem mais que o 
esperado pelos analistas, para 121,7 pontos em abril, de 109 pontos em março. Trata-se 
do patamar mais alto em mais de um ano, aproximando-se do nível pré-pandemia de 
132,6 pontos de fevereiro de 2020. 
 
A confiança do consumidor americano cresce há quatro meses consecutivos, refletindo o 
avanço na vacinação, queda nos números da covid-19 e a crescente reabertura da 
economia. Além disso, famílias de todas as partes do país estão recebendo uma nova 
rodada de pagamentos de estímulo e a recuperação do mercado de trabalho dá sinais de 
aceleração. A continuidade do aumento da confiança é um bom sinal para os gastos do 
consumidor nos próximos meses, diz Jonathan Silver, diretor executivo (CEO) da 
plataforma de dados Affinity Solutions, que coleta informações sobre o consumo com 
cartões de crédito e débito. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
O número de desempregados no Brasil foi estimado em 14,4 milhões no trimestre 
encerrado em fevereiro, o maior contingente desde 2012, início da série histórica da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo IBGE. 
O resultado representa uma alta de 2,9%, ou de mais 400 mil pessoas desocupadas frente 
ao trimestre anterior (setembro a novembro de 2020), ocasião em que a desocupação foi 
estimada em 14,0 milhões de pessoas. 
 
Mesmo assim, a taxa de desocupação ficou estável em 14,4% em relação ao trimestre 
anterior (14,1%), mas apresentou alta de 2,7 pontos percentuais na comparação com igual 
trimestre do ano passado, que foi estimada em 11,6%. Em um ano, o número de 
desempregados no Brasil aumentou 16,9%, com um acréscimo de 2,1 milhões de pessoas 
na busca por um trabalho. 
 
De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 
divulgados pelo Ministério da Economia, a economia brasileira gerou 184.140 empregos 
com carteira assinada em março, essa é a diferença entre as contratações, que somaram 
1.608.007 no mês passado, e as demissões, que totalizaram 1.423.867. Na comparação 
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com o mesmo mês do ano passado, quando foram fechadas 276.350 vagas formais, no 
início do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia, houve uma melhora. 

O resultado do emprego formal em março ocorre em meio à pandemia de covid-19 e ao 
aumento no número de contaminados e de mortes provocadas pela doença, que gera 
reflexos negativos na economia. 

Segundo o Ministério da Economia, o comportamento do emprego formal, neste ano, 
ainda sofre influência do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
de 2020.  Isso porque os empregadores, para obterem os benefícios do programa, têm de 
manter o emprego do trabalhador por igual período de tempo da suspensão do contrato, 
ou redução da jornada. 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da 
inflação oficial, subiu 0,60% em abril, informou o IBGE. 
 
A pressão dos preços da gasolina arrefeceu e ajudou a prévia da inflação oficial brasileira a 
desacelerar em abril, mas ainda assim o IPCA-15 acelerou em 12 meses bem acima do teto 
da meta do governo e para o maior nível desde o final de 2016. No acumulado em 12 
meses a alta do IPCA-15 chegou a 6,17%, ante 5,52% no mês anterior. 
 
Os Transportes continuaram exercendo o maior peso sobre o índice, com alta de 1,76%, 
ainda que abaixo da taxa de 3,79% de março. A gasolina continua pesando, apesar de o 
avanço dos preços ter diminuído para 5,49% em abril, ante alta 11,18% em março. O óleo 
diesel subiu 2,54% e o etanol teve alta de 1,46%, de 10,66% e 16,38%, respectivamente, 
no mês anterior. 
 
Em meio à desvalorização do real, o cenário inflacionário no Brasil tem sido observado 
com cuidado, com perspectiva de aumento da taxa básica de juros e sucessivas altas nas 
projeções para o IPCA. O Banco Central (BC) já elevou a taxa básica de Juros, a Selic em 
0,75 ponto percentual, a 2,75%, e indicou outra alta do mesmo valor para maio. Na 
pesquisa Focus, realizada pelo BC com uma centena de economistas, as perspectivas para 
a inflação este ano vêm aumentando, e estão agora em 5,01%, com a Selic a 5,50%. 

O governo federal relançou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda, nos mesmos moldes da Medida Provisória 936, convertida na Lei 14.020/2020, que 
vigorou por oito meses no ano passado e atingiu quase 10 milhões de trabalhadores. 

A medida provisória 1.045 permite a redução da jornada e a suspensão dos contratos de 
trabalho, além da estabilidade no emprego para o trabalhador. A medida faz parte das 
iniciativas para evitar que as empresas demitam durante o período da crise provocada 
pelo agravamento da pandemia. 

De acordo com o programa, a redução do salário pode ser de 25%, 50% ou de 70% e pode 
vigorar por até 120 dias. A suspensão do contrato pode durar pelo mesmo período. O 
governo pode prorrogar o prazo do programa por meio de decreto. O programa abrange 
funcionários de empresas privadas, incluindo gestantes e aposentados, contratos de 
trabalho de aprendizagem e de jornada parcial. Desta vez, o governo não inclui os 
intermitentes no programa. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/01/veja-detalhes-da-mp-que-autoriza-reducao-de-jornada-e-salario-em-ate-tres-meses.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/07/15/veja-as-principais-mudancas-na-lei-e-decreto-que-tratam-da-reducao-da-jornada-e-suspensao-de-contratos-de-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/01/veja-detalhes-da-mp-que-autoriza-reducao-de-jornada-e-salario-em-ate-tres-meses.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/28/mais-de-98-milhoes-de-trabalhadores-tiveram-jornada-reduzida-ou-contrato-suspenso-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/04/07/programa-de-suspensao-e-reducao-de-jornada-garante-estabilidade-a-quase-3-milhoes-de-trabalhadores-em-abril.ghtml


 

4 

Semanal (26/04-02/05/2021) 
 

Além disso, o programa se aplica apenas aos contratos de trabalho celebrados até a data 
de publicação da Medida Provisória, ou seja, nesta quarta-feira (28). 

 
1.3 Cenário Baiano 
 
A Bahia liderou a geração de emprego no Nordeste em março de 2021, com a criação de 
9.820 postos de trabalho com carteira assinada. O resultado positivo decorre da diferença 
entre 57.868 admissões e 48.048 desligamentos. Os dados foram sistematizados pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com base nos dados do 
Novo Caged  do Ministério da Economia. 
 
Espacialmente, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foram criados 2.488 postos de 
trabalho (25,3%) em março deste ano, e no interior foram geradas 7.332 posições 
celetistas (74,7%). No acumulado do ano, o saldo é de 42.718 postos de trabalho. 
 
Exceto Alojamento e alimentação (-1.909 postos) e Comércio (-642 postos), que fecharam 
posições celetistas, devido ao toque de recolher e ao fechamento de atividades não 
essenciais, todos os outros setores geraram postos no mês de março de 2021. 
 
O conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), vinculado ao Ministério da 
Economia, aprovou a concessão à iniciativa privada dos dois trechos restantes da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste (Fiol). O investimento esperado é de R$ 9,8 bilhões. O próximo 
passo para a continuidade do empreendimento é a aprovação por decreto do presidente 
da República. 
 
O primeiro trecho da Fiol, que vai de Ilhéus a Caetité, na Bahia, foi leiloado no início de 
abril. Por R$ 32,7 milhões em outorgas, a Bahia Mineração (Bamin) arrematou o 
empreendimento concedido por 35 anos, totalizando R$ 3,3 bilhões de investimentos. 
Com 485 km de extensão, o segundo trecho da ferrovia liga Caetité a Barreiras, ambos na 
Bahia. O terceiro e último trecho, de 505 km, conclui a interligação com a Ferrovia Norte-
Sul em Figueirópolis, em Tocantins. Ambos os trechos são concedidos pelo Ministério da 
Infraestrutura e os estudos técnicos para viabilizar a concessão ficarão a cargo da Empresa 
de Planejamento e Logística (EPL). O prazo da concessão, no entanto, ainda não foi 
definido. 
 
De acordo com a secretaria do PPI, Martha Sellier, o edital de leilão dos dois trechos só 
será publicado no terceiro trimestre de 2023 e o certame deve ocorrer nos últimos três 
meses daquele ano. Nesse período, o processo de concessão envolve estudos, audiências 
públicas e avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
A Bahia deve receber R$ 70 bilhões em investimentos vindos de mineradoras até 2025. A 
cifra foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) no dia 22, e representa 
35% do total de aportes catalogados pelo órgão em todo o país. Segundo o instituto, no 1º 
trimestre do ano a indústria da mineração brasileira recolheu quase 102% a mais em 
tributos totais do que no 1º trimestre de 2020: R$ 24 bilhões ante R$ 12 bilhões. 
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O saldo de empregos do setor também teve saldo positivo neste trimestre, com 11 mil 
novos postos diretos. As vagas diretas abertas nas mineradoras geram empregos indiretos 
da ordem de um para 11 ao longo das cadeias produtivas, informa o Ibram.  
 
O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), calculado pela SEI, apresentou, 
em abril, um quadro de maior confiança comparativamente ao observado no mês 
anterior, refletindo ligeiro abrandamento da incerteza. Trata-se do primeiro avanço após 
três recuos mensais consecutivos, interrompendo assim a trajetória de queda iniciada em 
janeiro passado. 
 
Numa escala que pode variar de -1.000 a 1.000 pontos, o ICEB marcou -275 pontos em 
abril. O indicador abaixo de zero significou a permanência do pessimismo no meio 
empresarial baiano pela 14ª vez consecutiva. Dessa forma, a confiança permaneceu na 
zona de Pessimismo pela segunda vez seguida. 
 
 O resultado representou uma melhora de 12 pontos em relação ao que foi observado em 
março (-287 pontos) e de 274 pontos num comparativo com o registrado um ano antes (-
549 pontos). Em relação à sua média histórica, de -211 pontos, o indicador se encontra 64 
pontos abaixo – segundo registro inferior à média depois de cinco meses acima. 
 
A extinção do Regime Especial da Indústria Química (Reiq), anunciada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que tem como objetivo compensar a desoneração do diesel e do gás de 
cozinha trará uma perda bilionária para a Bahia. A Medida Provisória nº 1.034/2021, tem 
90 dias para passar a valer, o que significa entrar em operação logo no início de junho. A 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) projetou os possíveis impactos da 
medida na indústria. Em um cenário mais agudo, com a redução de 20% da capacidade, 
estima-se a perda de 33 mil empregos e de R$ 325,2 milhões na arrecadação de impostos. 
Já em um cenário de redução de 5% na atividade, estima-se a perda de mais de 8 mil 
empregos e de R$ 81,3 milhões em arrecadação. O impacto do fechamento de plantas 
petroquímicas no estado é um processo em cadeia, considerando que este é o segundo 
maior segmento industrial da Bahia, atrás somente do refino de petróleo. 
 
A ameaça mobilizou representantes da indústria baiana e parlamentares em audiência 
online realizada pela Assembleia Legislativa. Em pauta, a definição de articulações de 
forma suprapartidária e nacional para buscar barrar a iniciativa, que compromete a 
competitividade e os empregos da Indústria Química no estado e no País. 
 
O secretário estadual de Planejamento, Walter Pinheiro – que foi relator do atual REIQ, de 
2013, enquanto senador – estima que o fim do regime, na Bahia, pode resultar na perda 
de postos de trabalho diretos, além do impacto sobre o recolhimento de ICMS, que pode 
chegar a R$ 2 bilhões. “Estamos preparando o caminho para a próxima fronteira do Polo 
Petroquímico de Camaçari e não podemos permitir que se arrebentem as pernas desse 
setor. O impacto negativo com o fim do REIQ não é apenas de caráter arrecadatório, 
incide também na cadeia produtiva dos mais diversos setores da economia, sem falar nos 
impactos tecnológicos, causando defasagem”, alertou Pinheiro. 
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A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 A região Oeste da Bahia já tem cerca de 90% da safra 2020/21 de soja colhida e os 
números da produção deixam claro o desenvolvimento e a importância dessa 
cultura para a Bahia. O Oeste representa 99% da produção da oleaginosa no 
estado, com 1,7 milhão de hectares plantados, e por isso seus números são tão 
decisivos ao se delinear a performance da soja na Bahia. (Seagri, 2021). 
 

 Dados fornecidos pelo Conselho Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba) mostram que o estado tem a maior produtividade de soja do país, 
chegando a 67 sacas/hectare, e com viés de alta. Isso representa aumento de 7,5% 
com relação ao ciclo passado, quando se chegou a 62 sacas/hectare. E mais, a 
produtividade deste ciclo é também maior do que a aferida em 2017/18, período 
até então celebrado como o melhor de todos os tempos para a soja baiana, 
quando a produtividade cravou as 66 sacas/hectare. (Seagri, 2021). 
 

 O aumento da produtividade, somado ao crescimento da área plantada em 4,9% 
na relação com o ciclo anterior, faz com que a produção de soja na Bahia chegue a 
algo próximo dos 6,8 milhões de toneladas, ainda segundo os dados da Aiba. Para 
se ter uma ideia desse agigantamento, basta comparar esse número aos 6,3 
milhões de toneladas colhidas em 2017/18, naquele que era o melhor ciclo de soja 
na Bahia. (Seagri, 2021). 
 

 “Temos um novo recorde de produtividade. Temos um novo recorde de produção 
e um aumento significativo de área plantada. A soja da Bahia vem desfrutando, nos 
últimos anos, de grande destaque no cenário nacional, e este ciclo 2020/21, pelos 
números apresentados, eleva o impacto e a importância desse cultivo para um 
patamar ainda maior”, comenta Luiz Stahlke, assessor de agronegócio e membro 
do Conselho Técnico da Aiba. (Seagri, 2021). 
 

 Outro fator que vem animando o produtor são os preços de comercialização da 
soja. Atualmente, a saca é cotada em torno dos R$ 160,00, sendo que nessa 
mesma época, ano passado, estava na casa dos R$ 85,00. É verdade que o 
produtor costuma antecipar a venda de parte da safra para financiar o plantio, mas 
também é fato que os preços atuais impactam muito positivamente no 
fechamento da contabilidade de quem investe no campo. (Seagri, 2021). 
 
 

 Para o secretário da Agricultura da Bahia, Lucas Costa, a performance da soja no 
Oeste é algo a ser muito comemorado. “O agronegócio baiano, como um todo, 
tem sido importante para a manutenção do equilíbrio na balança econômica do 
estado. Em 2020, por exemplo, o agro foi responsável por 23,8% do PIB da Bahia. 
As notícias sobre produtividade e produção recorde de soja, neste ciclo 2020/21, 
só mostram que estamos no caminho certo, incentivando produtores, associações, 
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e buscando oferecer soluções que impactem positivamente nas cadeias 
produtivas”. (Seagri, 2021). 
 

 Os bons números da soja na Bahia também remetem a estimativas favoráveis para 
o próximo ciclo. Segundo Luiz Stahlke, espera-se que em 2021/22 a área plantada 
seja ainda maior, com aumento entre 3% a 4%. “No Oeste da Bahia, o aumento ou 
diminuição das áreas plantadas sempre se dão em uma relação entre as realidades 
dos mercados da soja, do milho e do algodão. Mas tudo indica que o plantio da 
soja vai seguir crescendo, consolidando a Bahia como um dos produtores mais 
importantes da oleaginosa no Brasil, lugar de grande interesse do mercado 
internacional consumidor”. (Seagri, 2021). 
 
 
 

3. Indústria 
 

 A extinção do Regime Especial da Indústria Química (Reiq), anunciada em março 
com a publicação da Medida Provisória (MP) nº 1.034, deixou em alerta a indústria 
petroquímica da Bahia. A medida pode levar ao fechamento de plantas e de postos 
de trabalho no estado, por conta da perda de competitividade. A Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) projetou os possíveis impactos da medida na 
indústria. Em um cenário mais agudo, com a redução de 20% da capacidade, 
estima-se a perda de 33 mil empregos e de R$ 325,2 milhões na arrecadação de 
impostos. Já em um cenário de redução de 5% na atividade, estima-se a perda de 
mais de 8 mil empregos e de R$ 81,3 milhões em arrecadação. O impacto do 
fechamento de plantas petroquímicas no estado é um processo em cadeia, 
considerando que este é o segundo maior segmento industrial da Bahia, atrás 
somente do refino de petróleo. (FIEB, 28/04/2021). 
 

 Políticos, empresários, gestores, representantes de sindicatos, trabalhadores e 
entidades representativas se reuniram em audiência pública virtual da Assembleia 
Legislativa, na última quinta-feira (29), para discutir a necessidade de barrar os 
artigos 3º e 4º da Medida Provisória nº 1.034/2021, editada pelo Governo Federal 
– que dão fim à desoneração do setor químico nas alíquotas do Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) incidentes sobre a compra de matérias-primas básicas de primeira e 
segunda geração. Segundo o deputado Osni Cardoso “a iniciativa, além de 
assombrar a indústria química baiana, coloca em risco a receita estadual e o 
emprego de muitas famílias”. Foi unânime, durante a discussão, acelerar as 
articulações, de forma suprapartidária e nacional, para vetar esses pontos da 
iniciativa, já que as medidas provisórias têm vigência imediata e calendário 
reduzido de tramitação no Congresso (máximo de 120 dias). O senador Jaques 
Wagner (PT-BA) sugeriu que deputados e senadores com maior acesso ao Governo 
Federal articulem conversas com o presidente da Câmara e Senado Federal e os 
convença de retirar o Reiq da MP. (Diário Oficial/Alba, 30/04/2021). 
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 O secretário estadual de Planejamento, Walter Pinheiro – que foi relator do atual 
Reiq, de 2013, enquanto senador – estima que o fim do regime, na Bahia, pode 
acabar com mais de 12 mil postos de trabalho na forma direta, e seu impacto no 
Imposto sobre Circulação da Mercadorias (ICMS) pode chegar a R$ 2 bilhões. 
Segundo o senador Pinheiro, “estamos preparando o caminho para a próxima 
fronteira do Polo Petroquímico de Camaçari e não podemos permitir que se 
arrebentem as pernas desse setor. O impacto negativo com o fim do Reiq não é 
apenas de caráter arrecadatório, mas incide também na cadeia produtiva dos mais 
diversos setores da economia, sem falar nos impactos tecnológicos, causando 
defasagem. Portanto, chamo a atenção para a importância de mobilizar as 
assembleias legislativas de outros estados, a nossa União dos Municípios da Bahia 
(UPB), a Frente Nacional de Prefeitos, com o objetivo de não permitir este 
verdadeiro esquartejamento do Reiq”. (Diário Oficial/Alba, 30/04/2021). 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas/Instituto 
Brasileiro de Economia (FGV/Ibre) recuou 0,7 ponto em abril para 103,5 pontos, 
menor nível desde agosto de 2020 (98,7 pontos). Segundo análise de Claudia 
Perdigão, economista da FGV/Ibre, “a confiança da indústria em abril caiu pelo 
quarto mês consecutivo influenciada pela piora da situação atual. O ritmo lento do 
processo de vacinação, a desvalorização do real e a escassez de insumos 
enfrentada por alguns setores criam um ambiente de incerteza que favorece a 
piora da situação corrente e a manutenção de expectativas cautelosas, em níveis 
inferiores a normalidade, ou seja, abaixo de 100. Entretanto, o estabelecimento 
dos programas de manutenção do emprego e auxílio às empresas poderá 
colaborar para a recuperação das expectativas para o início do próximo semestre”. 
O indicador que mede o nível de estoques recuou 4,9 pontos para 113,3 pontos, 
enquanto a situação corrente dos negócios apresentou melhora com o indicador 
avançando 1,1 ponto para 107,3 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada cedeu 1,6 ponto percentual, para 76,7%, menor patamar desde agosto 
de 2020 (75,3%). (FGV-Ibre, 29/04/2021). 
 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), do FGV/ Ibre, caiu 3,8 pontos em abril, 
para 85,0 pontos, o menor nível desde julho de 2020 (83,7 pontos). Segundo 
avaliação da Coordenadora de Projetos da Construção do FGV/Ibre, Ana Maria 
Castelo, “a confiança dos empresários da construção retornou a nível inferior ao 
observado antes da pandemia. Os dois componentes do indicador reverteram toda 
melhora registrada a partir de maio de 2020. Houve aumento do pessimismo, mas 
destaca-se a deterioração da percepção dos empresários com relação à situação 
atual dos negócios”. (FGV-Ibre, 27/04/2021). 
 

 A Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), sinalizou 
desempenho positivo da atividade industrial, em março, porém as indústrias 
apontam piora em sua condição financeira no primeiro trimestre de 2021. A 
falta/alto custo das matérias primas continua como o maior problema enfrentado 
pela indústria no trimestre. Mesmo assim, os empresários seguem otimistas. O 
indicador de evolução da produção cresceu 3,4 pontos entre fevereiro e março de 
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2021, passando de 47,1 pontos para 50,5 pontos. Por sua vez, o indicador de 
evolução do número de empregados caiu 0,7 ponto em relação a fevereiro e 
chegou a 50,1 pontos. (CNI, 26/04/2021). 
 

 A Sondagem Industrial da Construção, da CNI, mostra que os empresários do setor 
ainda possuem expectativas positivas para as suas atividades nos próximos seis 
meses. No entanto, as perspectivas otimistas vêm perdendo intensidade desde 
janeiro e hoje estão no menor patamar desde julho do ano passado. O índice de 
evolução do nível de atividade ficou em 44,9 pontos em março de 2021. É um 
índice menor que a média registrado no mês, ou seja, denota uma queda da 
atividade, na comparação com fevereiro, mais expressiva que a tipicamente 
esperada para o terceiro mês do ano. A média verificada para o mês de março de 
2010 a 2019, por sua vez, foi de 46,4 pontos, ou seja, 1,5 ponto superior ao atual. 
O índice observado em março de 2020, fortemente afetado pela pandemia, foi de 
28,8 pontos, ou seja, 16,1 pontos inferior ao atual. (CNI, 29/04/2021). 
 
 

 No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em março, registrou aumento 
de 2.719 postos de trabalho, de acordo com o Novo Caged, divulgado pelo 
Ministério da Economia. Em termos desagregados, foram criados 2.641 postos na 
Transformação, 55 na Extrativa, 13 em Água e esgoto e 10 em Eletricidade e gás. 
Ressalta-se também o aumento de 1.478 postos na Construção, que não faz parte 
da Indústria geral na pesquisa. Entre os setores da indústria de transformação 
destaca-se o aumento de 1.197 postos em Derivados de petróleo e 
Biocombustíveis, 256 em Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos e 
234 em Produtos alimentícios. (Ministério da Economia, 28/04/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) reduziu 6,4%, em abril, atingindo 
95,7 pontos. Esse resultado representa a quinta variação negativa consecutiva e o 
menor resultado desde outubro de 2020. (CNC, 26/04/2021). 
 

 Em abril, a expectativa mediana de inflação dos consumidores brasileiros para os 
próximos 12 meses subiu 0,1 ponto percentual passando para 5,6%, considerado o 
maior nível desde outubro de 2018. Em relação ao mesmo mês do ano de 2020, a 
mediana cresceu 0,5 ponto. (FGV/Ibre, 27/04/2021). 
 

 No mês de abril, 8,5% dos consumidores projetaram valores abaixo da meta de 
inflação para 2021 (3,75%), 1,8 ponto percentual abaixo do mês anterior. Por outro 
lado, a proporção de consumidores projetando valores acima do limite superior da 
meta de inflação para 2021 (5,25%) foi elevada em 8 pontos percentuais (p.p), de 
43,8% para 51,8%. (FGV/Ibre, 27/04/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Comércio (Icom) da FGV/IBRE registrou crescimento em 
abril de 11,6 pontos, ao passar de 72,5 para 84,1 pontos. Em médias móveis 
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trimestrais, o indicador caiu 2,2 pontos, mantendo a tendência de queda pelo 
sexto mês seguido. (FGV/Ibre, 28/04/2021). 
 

 Em abril, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV/IBRE subiu 4,3 pontos, 
passando para 72,5 pontos. Esse comportamento resultou na recuperação de 
44,0% da queda verificada no mês anterior. Em médias móveis trimestrais, o índice 
continua com tendência negativa ao cair 1,1 ponto. (FGV/Ibre, 28/04/2021). 
 

 As projeções da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia 
(Fecomércio-BA) sinalizam que os setores mais relacionados ao Dia das Mães 
devem vender em maio R$ 4,2 bilhões, correspondente a 0,5% a mais do que igual 
período de 2019, pré-pandemia. Dos quatro setores analisados, há um equilíbrio 
entre variações positivas e negativas. No campo positivo estão os setores de 
eletroeletrônicos com alta prevista de 10,8% e os Supermercados com 9,2% de 
crescimento. (Fecomércio-BA, 26/04/2021). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da 
Fecomércio-BA, registrou, em abril, mais uma queda. No critério taxa de famílias 
endividadas, os 60,2% de março para 59,1% em abril. Significando que atualmente, 
549 mil famílias em Salvador estão com algum tipo de dívida. Redução de 10 mil 
famílias em relação ao mês anterior. (Fecomércio-BA, 27/04/2021). 
 

 O número de famílias na condição de inadimplentes reduziu dos 24,6% de março 
para 23,2% em abril. Em termos absolutos, esse percentual indica que 13,5 mil 
famílias de Salvador conseguiram pagar as suas contas em atraso. A parcela de 
famílias que afirmam não conseguir pagar as suas dívidas também recuou, 
passando de 9,2% em março para 8,2% em abril. O número de famílias nessa 
condição, atualmente é de 76,3 mil. (Fecomércio-BA, 27/04/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), da Fecomércio-BA 
intensificou ritmo de queda em abril. Enquanto em março o índice retraiu em 
1,5%, em abril esse recuo chegou a 8,2%, atingindo 85,1 pontos. Em relação a igual 
período do ano passado, a retração ainda é mais expressiva (25,8%). (Fecomércio-
BA, 27/04/2021). 
 

 A terceira edição da pesquisa “Os brasileiros, a pandemia e o consumo” da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), encomendada ao Instituto FSB Pesquisa, 
evidencia que 71,0% das pessoas consideram que a economia deverá levar, ao 
menos, um ano para se recuperar. Esse sentimento se reflete nos hábitos de 
consumo, e é grandemente influenciado pelo lento processo de imunização no 
país. (CNI, 28/04/2021). 
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5. Serviços & Turismo 
 

 De acordo com as informações do Novo Caged, que emprega dados do Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e do 
Empregador Web, na Bahia o setor de serviços criou 4.816 postos de trabalho com 
carteira assinada em março de 2020. Nessa análise o setor de Serviços vem 
seguindo o mesmo comportamento do saldo geral (+9.820 postos) que 
contabilizou saldo positivo. Somente nesse setor podemos destacar as 
contribuições vindas de Administração pública (+4.273 postos), Informação, 
comunicação e outras atividades (+1.536 postos), Transporte, armazenagem e 
correio (+592 postos), Outros serviços (+321 postos) e Serviços domésticos (+3 
postos). Apenas, Alojamento e alimentação (-1.909 postos) reduziram postos. (SEI). 
 

 O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), calculado pela SEI, 
apresentou, em abril, um quadro de maior confiança comparativamente ao 
observado no mês anterior, refletindo ligeiro abrandamento da incerteza. Trata-se 
do primeiro avanço após três recuos mensais consecutivos, interrompendo assim a 
trajetória de queda iniciada em janeiro passado. Com um progresso de apenas dois 
pontos, a menor variação entre os setores que efetivaram dilatação da confiança, a 
atividade de Serviços exibiu a primeira alta mensal após três recuos consecutivos. 
O indicador, no entanto, encontra-se abaixo de zero desde março do ano passado. 
Em relação ao mesmo mês de um ano antes, ocorreu um avanço de 236 pontos, o 
menor entre os setores nessa comparação. A confiança se posicionou abaixo da 
média histórica em 123 pontos. (SEI). 
 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da FGV/Ibre, subiu 4,1 pontos em abril, 
para 81,7 pontos, após três quedas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o 
índice se manteve em tendência decrescente pelo quinto mês consecutivo ao cair 
1,3 ponto. “O resultado positivo da confiança de serviços precisa ser enxergado 
com cautela por dois motivos, primeiro porque compensa 73% das perdas do mês 
de março, mas também porque foi influenciada, quase totalmente, pelo retorno 
das expectativas ao nível ligeiramente superior ao de fevereiro. Nesse sentido, a 
acomodação dos indicadores que representam a situação atual os mantém em 
patamar muito baixo confirmando as dificuldades enfrentadas pelas empresas do 
setor nos últimos meses. A continuidade da recuperação nos próximos meses 
depende de sinalizações mais positivas em relação a pandemia e ampliação do 
programa de vacinação”, avaliou Rodolpho Tobler, economista da FGV/IBRE. 
 

 O Indicador de Desconforto (composto pela média das parcelas padronizadas, 
demanda insuficiente, taxa de juros, problemas financeiros, pandemia, fatores 
políticos e econômicos como limitações a melhoria dos negócios) seguiu o mesmo 
comportamento do Índice de Confiança de Serviços. O indicador voltou a subir, 
principalmente por reclamações sobre a redução da demanda e da piora da 
pandemia. (FGV). 
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 O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto recebeu nesta quarta-feira (28/04) o 
secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, acompanhado de prefeitos do 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da 
Chapada Diamantina para debater medidas para fomentar o setor. Durante o 
encontro, a equipe do Ministério do Turismo (MTur) apresentou programas da 
Pasta e as possibilidades de parcerias para estruturação das atividades turísticas 
locais. Dentre os assuntos abordados, apoio para infraestrutura turística, 
detalhamento de informações do Fundo Nacional do Turismo (Fungetur) e 
capacitação para os municípios da área. (MTur). 
 

 Pouco mais de 31% dos estabelecimentos turísticos da Bahia aderiram ao “Selo 
Turismo Responsável, Limpo e Seguro”, do Ministério do Turismo, demonstrando 
que há espaço para ampliar a quantidade de adesões no estado. Após mais de 10 
meses de seu lançamento, 1.705 selos foram emitidos no estado, com destaque 
para os meios de hospedagens (546), agências de turismo (462) e restaurantes e 
cafeterias (198). O documento é um reconhecimento visual e dá credibilidade aos 
empreendimentos do setor que declararam assumir os protocolos de 
biossegurança contra a covid-19 ofertando, assim, mais segurança e conforto aos 
viajantes no país. (MTur). 
 

 Salvador  é uma das 10 cidades brasileiras selecionadas pelo Ministério do Turismo 
para participar do projeto-piloto de implantação dos Destinos Turísticos 
Inteligentes (DTI) no país. O projeto é pioneiro e busca estabelecer diretrizes e um 
formato nacional para transformar cidades turísticas em destinos inovadores. E, 
desta forma, aumentar o desenvolvimento e a competividade nos destinos 
brasileiros, garantindo ainda melhores experiências aos visitantes. Um Destino 
Turístico Inteligente é inovador e interativo – conceito que tem despontado como 
tendência mundial. É caracterizado por ofertar a seus visitantes produtos e 
experiências inovadoras e de qualidade tendo como base a estruturação e a 
convergência de cinco pilares: governança; inovação; tecnologia; sustentabilidade; 
e, acessibilidade. (MTur). 
 

6. Comércio Exterior 
 

 A expectativa de expansão da economia americana em nível acima de 6% em 2021 
e a desvalorização do real em relação ao dólar deve contribuir para o crescimento 
das exportações brasileiras aos Estados Unidos neste ano, com possibilidade de 
recuperação integral da queda ocorrida em 2020, segundo a Câmara Americana de 
Comércio (Amcham). No primeiro trimestre deste ano as exportações baianas aos 
americanos atingiram US$ 268,3 milhões, com alta de 20% na comparação com 
igual período de 2020, com destaque para produtos do setor metalúrgico, químico, 
máquinas e aparelhos, café e derivados de cacau. 
 

 Em março, as transações correntes registraram déficit de US$ 4,0 bilhões, ante o 
saldo negativo de US$ 4,3 bilhões em março do ano passado. A redução do saldo 
negativo se deve aos menores déficits nas contas de serviços e de renda primária, 
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com diminuição dos gastos com transportes e equipamentos no exterior e das 
remessas de lucros. Por outro lado, o saldo comercial recuou, em função do 
aumento das importações. Ademais, houve revisão da série histórica, que 
incorporou sobretudo um montante maior de importações, ampliando o déficit 
externo. Ainda assim, em doze meses o déficit das contas externas passou de -
1,3% para -1,2% do PIB entre fevereiro e março, mantendo a tendência de redução 
observada desde o ano passado. Por fim, o fluxo de investimentos diretos no país 
somou US$ 6,9 bilhões, desacelerando em relação ao último mês (US$ 9 bilhões), 
mas seguindo em recuperação na comparação com 2020. (Bradesco em dia, 
27/04/2021). 
 

 O ministro da Economia, reclama da Argentina pela falta de avanços no Mercado 
Comum do Sul (Mercosul) em temas como corte unilateral das tarifas de 
importação e flexibilidade para negociar sozinho novos tratados de livre-comércio, 
mas simplesmente “esqueceu” uma série de acordos internos assinados nos 
últimos três anos com a intenção de revitalizar o bloco e que adormecem no 
Congresso Nacional - sem nenhum empurrãozinho do governo para destravá-los. 
Estão parados na Câmara dos Deputados pelo menos cinco acordos anunciados 
pelas gestões Michel Temer e Jair Bolsonaro, em cúpulas presidenciais do 
Mercosul, como relevantes para dar novo dinamismo ao bloco: o protocolo de 
compras governamentais (para permitir que empresas de um país participem de 
licitações públicas em outro), facilitação de comércio (com simplificação de 
trâmites e exclusão de taxas aduaneiras), indicações geográficas (proteção dos 
produtos conhecidos pela denominação de origem), fim da cobrança de roaming 
na telefonia celular e o reconhecimento mútuo de certificados de assinatura 
digital. Curiosamente, todos esses temas são mencionados por Guedes e sua 
equipe como objeto da nova geração de acordos comerciais. (Valor Econômico, 
29/04/2021). 
 

 Os preços da celulose ganharam tração na virada do ano e devem impulsionar os 
resultados financeiros dos produtores no primeiro trimestre. No caso das 
companhias brasileiras, haverá também o benefício do câmbio desvalorizado. Mas 
o reflexo integral da valorização da matéria-prima nos balanços será visível mesmo 
no segundo trimestre, quando as cotações na Europa, que refletem com atraso as 
variações de preço na China, devem ter incorporado todo o ganho visto neste ano. 
O setor lidera as exportações baianas no primeiro trimestre com vendas de US$ 
252,6 milhões (queda de 10,4%) e embarques de 756,9 mil toneladas (-2,5%), 
todos comparados a igual período do ano passado.  
 

 O cenário de exportação está mais favorável para as fabricantes de bens de 
consumo como calçados, vestuário, artigos de higiene e beleza e alimentos 
industrializados. O principal estímulo é o avanço da vacinação e a consequente 
recuperação da economia em países como EUA e China, maiores importadores de 
produtos brasileiros. O real desvalorizado também colabora para uma maior 
competitividade do produto nacional. Apesar do cenário externo positivo, 
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empresários têm reclamado dos custos altos para exportar. (Valor Econômico, 
30/04/2021). 
 

 As exportações de produtos de alta intensidade tecnológica somaram US$ 1,35 
bilhão no primeiro trimestre e tiveram o segundo pior resultado para o período 
desde o início da divulgação dos dados, em 2010. O valor só é melhor que o 
registrado no primeiro trimestre do ano passado, quando a demanda mundial já 
estava enfraquecida pelos efeitos da covid-19. Os dados são de análise inédita da 
CNI que passará a ser divulgada trimestralmente. A avaliação é que, na falta de 
ações eficazes, o Brasil vem enfrentando ao longo da última década “um processo 
estrutural de desindustrialização” que afeta os bens mais complexos. Para a 
entidade, os números revelam ainda os problemas de competitividade da indústria 
brasileira. Na visão da CNI, para aumentar a participação de bens mais complexos 
nas exportações, o país precisa olhar para agendas estruturais, como a reforma 
tributária. Em paralelo, deve investir em políticas de comércio internacional que 
favoreçam a produção industrial, como desburocratização nas aduanas, melhoria 
no financiamento e acordos para evitar dupla tributação. Esse segmento de 
produtos reflete o investimento em inovação, pesquisa e desenvolvimento da 
indústria. (Valor Econômico, 30/04/2021). 
 

7. Finanças Públicas 
 

 O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 4/2021) visa abrir crédito 
suplementar de R$ 19,7 bilhões para recomposição das despesas primárias 
reduzidas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 e será distribuído da seguinte 
forma: R$ 6,6 bilhões em benefícios previdenciários, R$ 2,6 bilhões em seguro-
desemprego, R$ 4,7 bilhões em compensação ao Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social (FRGPS), R$ 968 milhões com benefícios de Prestação 
Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV), R$ 423 milhões para 
remuneração a agentes financeiros e R$ 4,3 bilhões em subvenção e subsídios.    
 

 Convém ressaltar que a apesar dessa suplementação, o Poder Executivo não repôs 
totalmente as perdas sobre os benefícios previdenciários, dos quais seriam 
necessários mais R$ 3,4 bilhões para que atingisse a dotação inicial de R$ 685,6 
bilhões. Destaca-se que tais diferenças poderão ser ajustadas via abertura de 
créditos adicionais, entre outros. Segundo o ministério da economia não haverá 
prejuízos à regularidade desses pagamentos.     
 

 O governo reforça que para obter recursos para o PLN 4/2021 o mesmo precisou 
vetar algumas despesas orçamentárias, dentre elas estão R$ 10,5 bilhões em 
emendas de relator, R$ 1,4 bilhão em emendas de comissões e R$ 7,9 bilhões em 
despesas discricionárias do próprio Executivo. A abertura do crédito suplementar 
não afetará a meta fiscal para 2021 uma vez que as fontes são compostas por 
receitas previstas na lei orçamentária anual. 
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 Segundo análise da Instituição Fiscal Independente (IFI) sobre os vetos à 
LOA,embora os cortes orçamentários possam favorecer o cumprimento do teto de 
gastos, os mesmos apresentam risco elevado de paralisação da máquina pública e 
de políticas públicas essenciais em 2021. Os novos riscos advêm dos cortes 
promovidos nas despesas discricionárias do Executivo.  
 

 Ressalta-se que o orçamento apresenta tanto despesas obrigatórias que o governo 
não pode deixar de fazer, e as discricionárias, das quais ele tem liberdade em 
atuar.   
 

 De acordo com nota técnica da IFI os vetos e os bloqueios totalizaram R$ 29,1 
bilhões, ou 22% do orçamento aprovado para as despesas discricionárias. 
  

 Convém salientar que os cortes estão bem próximos das estimativas da IFI para o 
cumprimento do teto de gastos em 2021, reforçado, como dito, que a composição 
do orçamento atual poderá trazer prejuízos na execução de políticas essenciais, 
como saúde e educação, por exemplo.    
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)

( 1) 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Mar. Abr. Maio Jun. Tendência 

Indústria (fev.) -20,9 -18,0 -9,4  -12,3 -10,5 -9,2  
 

Comércio (fev.) 2,5 2,8 -1,6  -9,1 -6,7 -5,6  
 

Serviços (fev.) -14,0 -13,0 -16,2  -15,5 -8,6 -8,0  
 

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

 

Exportações (mar.) 0,7 -6,6 -6,7   15,2 20,3 12,0 
 

Importações (mar.) 31,7 22,4 -17,7   50,4 42,1 25,3 
 

ICMS (mar.)
3
 10,8 18,3 3,9   12,4 15,8 9,2 

 

FPE (mar.)
3
 24,0 16,2 -0,1   6,8 15,8 21,7 

 
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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