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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), da Organização das Nações Unidas 
(ONU), o turismo internacional na América Latina ainda deve demorar para se recuperar. 
Apesar de o impacto ter sido menor do que na Europa e na Ásia, a região deve ser uma 
das últimas a retomar o nível pré-pandemia, em razão do número de infecções alto, da 
vacinação lenta e de restrições a viagens por alguns países.  
 
Por causa do turismo regional, o continente americano exibe números melhores para o 
setor, embora sigam distantes dos níveis pré-pandemia. O indicador da entidade mostra 
que a atividade estava 72% abaixo do nível pré-covid no continente, em maio – último 
dado disponível. No Caribe está 60% abaixo do nível de 2019, enquanto na América do Sul 
está 75% menor. 
 
O turismo perdeu participação no Produto Interno Bruto (PIB) dos países da América 
Latina de forma significativa em 2020. No México, passou de 15% do PIB para 8,5%, 
segundo dados do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês). Na 
Argentina caiu de 9,4% para 6,5%. Em Cuba, de 10,2% para 5,7%. No Brasil, de 7,7% para 
5,5%. 
 
De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento das 
Nações Unidas (Unctad), em 2020 a Argentina recebeu 69% menos visitantes 
internacionais do que em 2019, e o Chile, 73% menos. O Equador recebeu 75% menos, e o 
México, menos 46%. O setor perdeu participação no PIB dos países da região de forma 
brutal em 2020 
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou suas projeções na edição de julho do 
relatório "World Economic Outlook", publicado dia 27. O crescimento da economia global, 
no entanto, não sofreu alterações na estimativa de alta de 6% para 2021, mas subiu para 
4,9% em 2022 (+0,5 p.p.). O órgão ressalta, contudo, que houve movimentações 
significativas entre os países que compõem o estudo. O Brasil é um dos exemplos de 
melhora acima da média e que puxa, ao lado do México, a elevação de projeção da região 
da América Latina e Caribe. 
 
Economias avançadas, como a norte-americana, receberam um pequeno impulso de 0,5 
ponto percentual nesta revisão, em virtude do avanço da vacinação contra a covid-19 e de 
estímulos fiscais que ainda agem sobre a recuperação do baque pandêmico. 
 
Principal motor do bloco, os Estados Unidos, sozinhos, tiveram aumento de 0,6 p.p., 
chegando a uma expectativa de avanço de 7% em 2021. Em 2022, a arrancada deve 
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continuar. Com aumento de 1,4 ponto contra a projeção de abril, o país deve crescer mais 
4,9% no próximo ano. 
 
O FMI ressalta, no relatório de julho, que o acesso às vacinas foi o grande diferencial entre 
as economias desenvolvidas e emergentes, enquanto as maiores economias passam a se 
beneficiar da imunização ainda em 2021, as mais vulneráveis sentem o atraso do fim da 
pandemia. Os mercados emergentes, em média, tiveram revisão para baixo do PIB.  
 
Quem puxa a piora é a Índia, que teve reduzida em 3 pontos percentuais a sua projeção. O 
país teve forte queda de 7,3% em 2020 e deve registrar recuperação para uma alta de 
9,5% em 2021. 
 
A região de Emergentes Asiáticos ainda deve ter alta de 7,5% em 2021, mas perdeu 1,1 
ponto percentual em relação ao relatório de abril. A China também teve leve revisão para 
baixo, de 0,3 p.p. A alta esperada é de 8,1% neste ano. 
 
O FMI novamente levanta como condicionante para uma recuperação econômica global o 
controle da pandemia da covid-19. O fundo listou quatro principais riscos: as variantes do 
coronavírus, os choques pós-pandêmicos, os desajustes de oferta e demanda, e a pressão 
inflacionária. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo dados divulgados dia 26 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a confiança do 
consumidor voltou a subir em julho, pelo quarto mês seguido. Com a nova alta, o 
indicador atingiu o maior patamar desde outubro. 
 
"Há uma melhora das perspectivas futuras, mas o índice que mede a situação atual 
continua rodando em torno dos 70 pontos, mostrando que apesar do otimismo, os 
consumidores vêm tendo dificuldade de recuperação financeira, principalmente as 
famílias de menor poder aquisitivo", aponta em nota Viviane Seda Bittencourt, 
Coordenadora das Sondagens da FGV. Ela alerta, ainda, que o cenário dos próximos meses 
vai depender "do avanço da vacinação, do controle das novas cepas para que a confiança 
continue avançando”. 
 
Entre os componentes da confiança, houve melhora da percepção dos consumidores 
sobre as expectativas em relação aos próximos meses, mas uma 'acomodação' da 
satisfação em relação a situação atual. Enquanto o Índice de Expectativas subiu 2,5 
pontos, para 90,8 (maior patamar desde setembro), o Índice de Situação Atual recuou 0,7 
ponto, para 70,9. 
 
As transações correntes registraram superávit de US$2,8 bilhões em junho de 2021, ante 
superávit de US$3,1 bilhões em junho de 2020. O valor é 8,7% menor do que o registrado 
no mesmo mês do ano anterior, quando o resultado foi positivo em US$ 3,056 bilhões. 
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Já no primeiro semestre deste ano, segundo o Banco Central (BC), as transações correntes 
registraram déficit de US$ 6,9 bilhões. O resultado é praticamente a metade da queda 
registrada no mesmo período de 2020, quando o déficit nas contas externas chegou a US$ 
13,3 bilhões, influenciado pela primeira onda da pandemia de Covid. 
 
A ligeira redução nas contas externas, na comparação entre os meses de junho de 2020 e 
de 2021, se deu em decorrência do aumento dos gastos dos brasileiros no exterior, 
registrados pela chamada "conta de viagens internacionais". Os gastos são os maiores 
desde março de 2020, quando iniciaram uma trajetória de queda devido à pandemia de 
Covid. "Esses dados da conta de serviços aparentam mostrar que já há uma recuperação 
na conta de viagens internacionais", explicou Fernando Rocha, chefe do departamento de 
Estatísticas do Banco Central. 
 
O desempenho positivo de junho e a melhora do saldo no primeiro semestre deste ano na 
comparação com o mesmo período do ano passado é reflexo da balança comercial 
brasileira, que vive bom momento por conta da alta dos preços das commodities, 
produtos como alimentos, minério de ferro e petróleo, cotados em dólar. 
 
Em junho, a balança comercial de bens registrou superávit de US$ 7,3 bilhões, ante 
superávit de US$ 5,9 bilhões em junho de 2020. As exportações totalizaram US$ 29,1 
bilhões em junho deste ano, aumento de 65,4% na comparação com junho de 2020, e as 
importações, US$21,8 bilhões, incremento de 86,1%. 
 
Os subsídios em tributos e operações de crédito e financiamento pagos pela União 
alcançaram R$ 346,6 bilhões (4,65% do PIB) em 2020, segundo levantamento do 
ministério da Economia. O montante teve uma pequena redução ante os R$ 359,6 bilhões 
contabilizados em 2019, que equivaleram a 4,85% do PIB. Um dos motivos para essa nova 
redução que colocou o orçamento de subsídios em seu patamar mais baixo em proporção 
ao PIB desde 2011, foi a pandemia. Isso porque a crise econômica por ela gerada derrubou 
as taxas de juros e, consequentemente, o custo dos subsídios creditícios e financeiros. 
 
Conforme ressalta o secretário de Avaliação, Energia e Loterias do ministério da 
Economia, Gustavo Guimarães os subsídios creditícios e financeiros estão em queda 
contínua desde 2015, por conta de medidas como o fim do Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI), financiamento com subsídio do Tesouro via BNDES; a criação da taxa 
de longo prazo (TLP); do teto de gastos, que reduziram o risco do país. Com isso, essa 
conta saiu de 2,15% do PIB para 0,35%. 
 
Para Guimarães, a queda mais relevante nos subsídios creditícios e financeiros já ocorreu 
nos últimos anos e agora a tendência é de que os movimentos sejam menos pronunciados 
e mais atrelados a revisões no âmbito do programa de avaliações de políticas públicas. 
“Ainda pode haver algum ajuste, mas não para reduzir por uma questão fiscal”, afirmou. 
 
O FMI revisou para cima a projeção de PIB do Brasil em 2021. Pelas novas estimativas, a 
instituição espera alta de 5,3% da economia do país este ano. Comparada à estimativa de 
3,7% de crescimento publicada em abril, houve, portanto, elevação de 1,6 ponto 
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percentual. Com a maior alta esperada para este ano, a projeção para 2022 foi reduzida 
em 0,7 ponto, de 2,6% para 1,9%. 
 
O FMI explica que as projeções brasileiras melhoraram bastante por conta de resultados 
de atividade econômica acima do esperado no primeiro semestre e demonstração de 
força de exportações, em especial de commodities. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) está lançando um novo 
mapa interativo de sua série, para ampliar o acesso ao acervo cartográfico estadual. A 
série Cartografia Interativa da Bahia publica aplicativos de internet para consulta das 
bases cartográficas de referência e temáticas do seu acervo. 
 
O segundo da série, já disponível no site da SEI, é o da Base Cartográfica de Referência 
1:50.000, cujos dados foram produzidos através de convênio de cooperação técnica com a 
Diretoria do Serviço Geográfico  (DSG) do Exército Brasileiro, contemplando uma área 
aproximada de 150.000 km² da região Semiárida da Bahia.  
 
As folhas contêm todas as camadas de informação preconizadas pelas Especificações 
Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV), para a escala 
1:50.000, norma atual da Cartografia Nacional, compostas pelas seguintes categorias: 
Abastecimento de Água e Saneamento Básico, Administração Pública, Educação e Cultura, 
Energia e Comunicações, Estrutura Econômica, Hidrografia, Limites, Localidades, Pontos 
de Referência, Relevo, Saúde e Serviço Social, Sistema de Transporte, Vegetação. 
 
Para o diretor de Informações Geoambientais da SEI, Claudio Pelosi, “com esta nova 
ferramenta o usuário poderá realizar consultas e análises espaciais simples em áreas de 
seu interesse, utilizando computadores, tablets e smartphones. Em breve será lançada 
outra edição para o acervo em escalas 1:25.000, salientou”. 
 
Relatório técnico da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) do mês de julho, 
aponta que mesmo com o avanço da covid-19, com a alta de casos e mortes que só 
passou a retrair o com o avanço da vacinação, sete setores da indústria baiana de 
transformação conseguiram alcançar níveis de produção semelhantes ou até superior ao 
período pré-pandemia. 
 
Os setores de construção civil, embalado pela busca por reformas em casas e escritórios 
devido ao fato das pessoas passarem cada vez mais tempo isolados, ajudaram nos 
resultados positivos do setor, que registrou alta de 6,9% na contratação de trabalhadores 
formais em comparação com fim de 2020. No entanto, afirma o relatório, é preciso se 
atentar à alta de juros e à redução no volume de obras de infraestrutura no estado. 
 
Mereceram destaque ainda o setor de couro e calçados, que nos primeiros cinco meses já 
apresentou crescimento de 41,5%, em um nível acima da fase pré-pandemia, a produção 
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de borracha, que junto ao plástico, teve um crescimento de 31,6% em comparação ao ano 
passado, além dos setores de bebida e produtos, que químicos também variaram 
positivamente em 11% e 21,2%, respectivamente. 
 
Outra área que também mostra sinais de recuperação é o de Serviços Industriais de 
Utilidade Pública, que engloba produtos essenciais como energia elétrica e gás natural, e 
que teve um crescimento na produção de 10,6% nos últimos doze meses. Todos os 
índices, ressalta Danilo Pires Almeida, especialista em Desenvolvimento Industrial da Fieb, 
devem ser analisados sob a perspectiva de que partem de uma "base de comparação 
deprimida". 
 
A Rede D’Or São Luiz S/A comprou mais um hospital na Bahia. A Rede D’Or 
que estabeleceu uma estratégia de expansão nacional, com o ingresso em novos 
mercados e que na Bahia já havia adquirido os hospitais São Rafael, Cárdio Pulmonar e 
Aliança celebrou, através de sua afiliada Hospital Esperança S.A. a compra de 100% do 
capital social do Hospital Santa Emília, em Feira de Santana, incluindo seus imóveis  por R$ 
201 milhões. Deste valor será deduzido o endividamento líquido do grupo. 
 
O Santa Emília é uma maternidade e hospital geral de referência na cidade de Feira de 
Santana, contando com 109 leitos já com a expansão de 35 leitos em andamento, com 
capacidade para expansão futura de até 115 leitos, chegando ao total de até 224 
leitos. Com a compra do Hospital Santa Emília, a Rede D’Or São Luiz S/A se consolida como 
o maior grupo do complexo industrial de saúde em atuação na Bahia. 
 
Como segundo maior produtor e exportador de frutas do país, a fruticultura baiana, vem 
mostrando ser uma das maiores vocações agrícolas do estado. Atualmente a Bahia 
também se destaca como segundo maior exportador de uva e manga do país. 
Luminosidade o ano inteiro favorecendo a fotossíntese, área de expansão e 
disponibilidade de água são alguns dos fatores que fazem com que a área plantada no 
estado corresponda a 664,4 mil hectares, com produção de 3,2 milhões de toneladas/ano.  
 
Para obter uma melhor cotação de preço, os produtores da região concentram suas 
exportações no mercado norte-americano, de agosto até meados de novembro e, para o 
mercado europeu, de meados de novembro até o final de dezembro. Os dados constam 
do recém-lançado boletim da série Commodities Agrícolas da Bahia, focando no setor da 
fruticultura. O trabalho da equipe técnica da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 
Pesca e Aquicultura (Seagri), traz dados importantes sobre a situação atual do setor na 
Bahia, oferecendo comparativos com a produção no Brasil. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 Produto tipicamente nordestino, a carne de sol produzida na Bahia vai ganhar o Brasil 
após a conquista do Selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 
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 (Sisbi) pela indústria que funciona no município de Lauro de Freitas e que, em breve, 
deverá dobrar a produção atual de 60 toneladas/mês. (ADAB, 2021). 

 
 “Seguimos em busca da realização de um antigo sonho que é ampliar a produção e 

a capilaridade no mercado”, revelou o empresário Augusto Serra ao receber o selo 
emitido pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), em ato na 
sede da indústria. (ADAB, 2021). 
 

 A conquista do selo que permite a comercialização para todos os estados é fruto 
da assessoria da ADAB nos projetos, segundo Serra. Hoje, a Melhor Alimentos 
conta com 26 funcionários e a expectativa é contratar outros 15, sem contar os 
empregos indiretos envolvidos na cadeia produtiva. (ADAB, 2021). 
 

 A Fazenda Serpasa, usina do Polo Agroindustrial e Bioenergético do Médio São 
Francisco deve iniciar as operações neste segundo semestre de 2021. O projeto 
pode resultar em crescimento econômico para a Bahia, de acordo com a 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). (Seagri-BA, 26/07/2021). 
 

 Além dos 16 empreendimentos em implantação na região outros 10 projetos estão 
em análise. Para Ricardo Alban, presidente da Fieb, o Polo Agroindustrial é um 
projeto desafiador e de desbravamento de um novo vetor de crescimento 
econômico para a região. "Esta usina que está sendo implantada é o começo. 
Esperamos que outros empreendimentos sejam instalados, inclusive em outros 
municípios na circunvizinhança do rio São Francisco. Afinal, uma usina de açúcar e 
álcool agrega valor ao agronegócio com o produto já industrializado", diz o 
presidente da Fieb. (Seagri-BA, 26/07/2021). 
 

 O secretário da Agricultura, João Carlos Oliveira, pontua que a indústria será 100% 
mecanizada e está localizada numa área que atualmente se destaca como um dos 
maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil: “Esta usina sucroalcooleira que 
está sendo implantada aqui em Muquém do São Francisco chama atenção pela 
consciência ambiental, cujo funcionamento vai economizar energia, considerando 
que parte da energia consumida será proveniente das caldeiras. Além disso, o 
restante será vendido à Coelba. Outro ponto é a produção de etanol, produto 
menos poluente do que a gasolina e o diesel”. (Seagri-BA, 26/07/2021). 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/Ibre), subiu 3,3 pontos em julho, para 95,7 pontos, o maior nível desde 
março de 2014 (96,3 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 3,6 
pontos, a segunda alta consecutiva. O resultado positivo do ICST em julho decorre 
da melhora das expectativas dos empresários para os próximos meses. O Índice de 
Situação Atual (ISA-CST) se manteve estável, ao variar -0,1 ponto, para 89,4 
pontos. Esse resultado foi devido à piora do indicador de situação atual dos 
negócios, que caiu 4,3 pontos, para 88,3 pontos. O Índice de Expectativas (IE-CST) 
avançou 6,8 pontos, para 102,2 pontos, maior nível desde janeiro de 2020 (104,2 
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pontos). Os indicadores de demanda prevista e tendência dos negócios subiram 
6,4 e 7,2 pontos, para 102,3 pontos e 102,0 pontos, respectivamente. O Nível de 
Utilização da Capacidade (Nuci) da Construção caiu 3,7 pontos percentuais (p.p.), 
para 73,7%. O Nuci de Mão de Obra e o Nuci de Máquinas e Equipamentos tiveram 
variações idênticas ao cair 3,7 p.p, para 75,2% e 66,6%. (FGV/Ibre, 27/07/2021). 
 

 De acordo com a pesquisa Sondagem da Indústria da Construção, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), os níveis de atividade e de emprego da construção 
registraram recuperação em junho, acima da linha divisória de 50 pontos, 
representando avanço em relação a maio. O índice de evolução do nível de 
atividade ficou em 51,0 pontos, enquanto o índice de evolução do número de 
empregados alcançou 50,2 pontos. No segundo trimestre, a avaliação das 
empresas da construção com a situação financeira foi menos negativa. Os índices 
que avaliam a satisfação com situação financeira, com a margem de lucro 
operacional e a facilidade no acesso ao crédito cresceram e ultrapassaram suas 
médias históricas, apontando uma redução das insatisfações em relação aos 
primeiros meses do ano. O indicador de satisfação com a situação financeira foi de 
44,7 pontos no segundo trimestre. Registrou alta de 2,8 pontos em relação ao 
primeiro trimestre e de 6,0 na comparação com o mesmo período de 2020. (CNI, 
26/07/2021). 
 

 Ainda no setor da Construção, a expectativa da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic) para o crescimento do setor em 2021 subiu de 2,5% para 4%. A 
projeção é do estudo Desempenho Econômico da Indústria da Construção do 2º 
Trimestre de 2021, realizado pela Cbic. O setor da construção começou 2021 com 
expectativa de crescer 4% no ano. Com os desafios decorrentes da pandemia e a 
continuidade dos aumentos nos custos dos materiais, a previsão foi reduzida para 
2,5%, em março. E agora voltou para 4%, o maior crescimento desde 2013. O 
presidente da Cbic, José Carlos Martins, disse que a estratégia do setor para 
enfrentar a falta ou o custo de matéria-prima para os empresários da construção 
será “um choque de oferta por meio da importação de produtos”. (A Tarde, 
26/07/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 As transações via pagamento instantâneo brasileiro, o Pix, têm aumentado nos 
últimos meses. Segundo a Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na 
América Latina com mais de 90 mil lojas online, entre maio e junho deste ano 
houve aumento de 50,0% nos pagamentos nessa modalidade. Desde o lançamento 
da modalidade na plataforma, na primeira quinzena de março, o número de lojas 
virtuais que aceitam receber transferências instantâneas mais que dobrou, e o 
valor transacionado saltou de R$ 1,5 milhão para mais de R$ 16 milhões em 
pagamentos. Ainda, segundo levantamentos houve uma economia de até 80% em 
taxas com a implementação do pagamento via Pix. (Abcomm, 26/07/2021). 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=Sondagem_Jun21
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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 Na avaliação do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo (Ibevar), o varejo 

ampliado deve crescer no terceiro trimestre deste ano. Os negócios do setor 
devem ser influenciados pelas vendas de carros e motos. A alta esperada é de 
2,15% na comparação com o 3º trimestre do ano passado. A previsão é que as 
vendas de carros, motos e peças devem subir 12,21% entre julho e setembro. Além 
dessa categoria, apenas a de artigos farmacêuticos deve crescer 8,64% no período, 
já a projeção para todas as outras é de queda. (Ibevar, 23/07/2021). 
 

 Na projeção do Ibevar, o varejo chegaria a outubro com o volume de vendas 6,14% 
superior aos nove primeiros meses de 2020. No varejo restrito, a previsão é de 
queda para todos os meses do terceiro trimestre. Para julho, a estimativa é que o 
setor apresente recuo de 0,27%. Em agosto e setembro esse recuo deve se 
intensificar registrando variações negativas de 2,26% e 2,68%, respectivamente. As 
vendas de hiper e supermercados devem seguir no mesmo sentido registrando 
quedas de 4,17% no mês de julho, mantendo esse movimento até setembro, 
quando se estima um recuo de 1,13% para o segmento. (Ibevar, 23/07/2021). 
 

 Em julho, o índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV/Ibre subiu 1,3 pontos, 
passando para 82,2 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 3,2 
pontos. (FGV/Ibre, 26/07/2021). 
 

 Na avaliação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-
BA), os preços dos produtos relacionados à comemoração do Dia dos Pais estão 
mais em conta. De acordo com os cálculos realizados, e com base nos dados da 
inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na Região 
Metropolitana de Salvador, houve um aumento médio, de 5,8% nos preços dos 16 
itens pesquisados. Esse percentual é inferior à inflação geral da região de 7,84%, 
significando que houve queda real nos preços (1,8%). (Fecomércio-BA, 
26/07/2021). 
 

 O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Fecomércio-Ba registrou 
nova queda, a quarta seguida, ao passar dos 75,7 pontos em junho para os atuais 
75,3 pontos, recuo de 0,5%. Na comparação com igual período de 2020, o ICF 
cresceu 23,9%. (Fecomércio-BA, 27/07/2021). 
 

 A Pernambucanas, rede de moda e itens para casa deve acelerar as inaugurações 
no Norte e Nordeste. A varejista entrou nessas duas regiões em junho, com a 
abertura em Gurupi (TO) e em Salvador (BA), e planeja chegar a 15 lojas nessas 
regiões até dezembro de 2021. A companhia elevou a projeção de inaugurações 
em 2021, de 42 unidades, para 50, alcançando 462 pontos em dezembro. São 
estimados investimentos de R$ 200 milhões, cerca de 30% acima de 2020. (Valor 
Econômico, 27/07/2021). 
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5. Serviços & Turismo 

  
 Em maio de 2021, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) 

expandiu 3,5%, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com 
ajuste sazonal), após crescer de 6,3% em abril de 2021. Essa é a segunda taxa 
positiva consecutiva, acumulando alta de 10,0% recuperando boa parte da perda 
acumulada registrada entre fevereiro e março (12,0%). Cabe sinalizar que o mês de 
maio do ano corrente foi marcado pelo retorno escalonado das atividades 
econômicas na capital baiana. Com destaque para as unidades de ensino, públicas 
e particulares, que retomaram as atividades de forma semipresencial, pois a 
capital baiana manteve a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid abaixo de 75% 
por cinco dias consecutivos, com isso o Governo do Estado autorizou o retorno das 
aulas exclusivamente na cidade. Quatro das seis variáveis que compõem o 
indicador puxaram o índice para cima, com destaque para os passageiros no 
aeroporto internacional de Salvador (55,7%) que apontou a variação positiva mais 
expressiva, seguido por passageiros de ônibus intermunicipais (55,2%), depois 
passageiros de ônibus urbanos (14,7%), e consumo de combustível (4,8%). Em 
contrapartida, carga portuária (-9,9%), e consumo de energia elétrica (-5,1%), 
recuaram. Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 30,9% quando 
comparado com o mês de maio de 2020. Nos cinco primeiros meses do ano, já 
acumula alta de 0,9%, e nos últimos 12 meses acumula queda de 19,3%. (SEI). 
 

 Clientes considerados especialmente vulneráveis, em razão da idade, renda ou 
nível de endividamento, contarão com um olhar mais cuidadoso dos bancos. 
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entra em vigor este mês 
uma normativa do Sistema de Autorregulação Bancária que prevê a oferta de 
produtos e serviços mais adequados às necessidades e aos interesses dos 
consumidores com esse perfil. São considerados clientes vulneráveis pessoas que 
demonstrem menor capacidade de compreensão e discernimento para análise e 
tomada de decisões ou de representar seus próprios interesses. A coleta e o 
tratamento dos dados pessoais sensíveis envolvidos no processo será feita dentro 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). (Valor Econômico). 
 

 O presidente do grupo Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle, afirmou que vê capacidade 
de gestão no governo referente ao setor elétrico para evitar um racionamento de 
energia durante a crise hídrica, mas destacou que o país enfrentar uma crise no 
setor “seria uma segunda pandemia”. O executivo ressaltou que o setor tem boas 
perspectivas para crescer no segundo semestre, em meio ao avanço da vacinação 
para conter a pandemia, que afetou o consumo de energia e elevou a 
inadimplência, principalmente no ano passado. “É muito importante atuar 
prontamente [sobre a crise hídrica] para manter a retomada da economia depois 
da pandemia. O esforço da vacinação está mostrando a retomada”, disse em 
teleconferência com analistas na manhã do dia 27. Ainda assim, Ruiz-Tagle acredita 
que o país está mais preparado para enfrentar uma crise no setor do que tinha em 
2001, quando ocorreu o racionamento. Ele atribui o cenário melhor hoje à 
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diversificação da matriz elétrica, com maior participação de fontes renováveis e 
térmicas. (Valor Econômico). 
 

 O turismo internacional na América Latina ainda deve demorar para se recuperar. 
Apesar de o impacto ter sido menor do que na Europa e na Ásia, a região deve ser 
uma das últimas a ver o setor a retomar o nível pré-pandemia dado o número de 
infecções ainda alto, vacinação lenta e restrições a viajantes em alguns países. 
Segundo a OMT, da ONU, por causa do turismo regional, o continente americano 
exibe números melhores de retomada do setor, embora sigam bem distantes dos 
níveis pré-crise da covid-19. No Caribe está 60% abaixo do nível de 2019, enquanto 
na América do Sul está 75% menor. Na Ásia a atividade de turismo está 95% 
menor, e na Europa, 81% menor, por conta de extensos lockdowns e restrições 
mais rígidas a turistas estrangeiros. Como o número de infecções na América 
Latina ainda está alto, há não apenas o medo de contaminação, mas restrições a 
viagens, obrigatoriedade de quarentenas em alguns países, falta de voos e de 
cruzeiros. Hoje a recuperação do setor se fortalece no México, que não fechou 
fronteiras para turistas estrangeiros, e começa a ganhar corpo no Caribe, com a 
retomada parcial dos cruzeiros. Mas ainda encontra dificuldades no Chile, com 
quarentena obrigatória para turistas internacionais e restrições internas, e 
Argentina, fechada para a maior parte dos estrangeiros. A expectativa é que o 
turismo comece a se recuperar de maneira mais sustentada em dezembro em toda 
a América Latina. “O grande teste será o inverno no hemisfério norte. No verão, 
europeus, americanos e canadenses preferem ficar perto de casa. Mas no inverno 
não”, diz Carlos Mussi, diretor da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal) em Brasília. (Valor Econômico). 
 

 A demanda por voos domésticos (medida em RPK, ou receita por passageiro - 
quilômetro) recuou 31,8% em junho na comparação com o mesmo mês de 2019, 
enquanto a oferta de assentos-quilômetro oferecidos (medida em ASK) caiu 31,2%. 
Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No mês passado, 4,2 
milhões de passageiros foram transportados no país, queda de 39% em relação ao 
mesmo período de 2019. Segundo a Anac, o setor continua sendo impactado pela 
pandemia de covid-19. Com isso, no mercado internacional, em meio ao 
fechamento de fronteiras e restrições de viagens a turismo, a demanda de 
passageiros registrou queda de 85% na comparação com dois anos antes, 
enquanto a oferta teve baixa de 67%. Segundo a Anac, a comparação desses 
indicadores com o mesmo período de 2019 tem sido realizada considerando que a 
aviação não estava sob impacto da pandemia causada pela covid-19, que tem 
afetado o transporte aéreo há pelo menos 16 meses. (Valor Econômico). 
 

 O primeiro evento-teste do Estado de São Paulo para definir os protocolos de 
segurança sanitária para realização de feiras de negócios em meio à pandemia 
começou na quarta-feira (21) em Santos (72 km de São Paulo). A secretária 
estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen da Silva, afirmou, em um 
vídeo transmitido na abertura da Expo Retomada, que o Estado de São Paulo pode 
contar com até 50 eventos-teste até o fim do ano. A cidade do litoral paulista foi 
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escolhida pela gestão João Doria pelo fato de já ter vacinado com a primeira dose 
por volta de 80% de sua população economicamente ativa, segundo a Prefeitura 
de Santos. "O propósito deste evento é testar exaustivamente todos os protocolos 
de saúde que possam contribuir para que a gente consiga realizar eventos de 
negócios de forma segura", afirmou o idealizador e um dos organizadores da Expo 
Retomada, Fernando Lummertz, se referindo aos procedimentos usados com base 
em determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). (Valor 
Econômico). 
 

6. Comércio Exterior 
 

 Como segundo maior produtor e exportador de frutas do país, a fruticultura 
baiana, vem mostrando ser uma das maiores vocações agrícolas do estado. 
Atualmente a Bahia também se destaca como segundo maior exportador de uva e 
manga do país. Luminosidade o ano inteiro favorecendo a fotossíntese, área de 
expansão e disponibilidade de água são alguns dos fatores que fazem com que a 
área plantada no estado corresponda a 664,4 mil hectares, com produção de 3,2 
milhões de toneladas/ano. Para obter uma melhor cotação de preço, os 
produtores da região concentram suas exportações no mercado norte-americano, 
de agosto até meados de novembro e, para o mercado europeu, de meados de 
novembro até o final de dezembro. Os dados constam do recém-lançado boletim 
da série Commodities Agrícolas da Bahia, focando no setor da fruticultura. O 
trabalho da equipe técnica da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca 
e Aquicultura (Seagri), traz dados importantes sobre a situação atual do setor na 
Bahia, oferecendo comparativos com a produção no Brasil. (Seagri, 26/07/2021).  
 

 A retomada das economias locais, a desvalorização do real e possíveis brechas nas 
cadeias globais ajudaram as exportações brasileiras a ganhar terreno nos países 
latino-americanos no primeiro semestre do ano, principalmente com a venda de 
bens duráveis e de capital, como veículos e máquinas. O movimento é importante 
para a manufatura nacional, que perdeu espaço na região para a China nos últimos 
anos. Apesar disso, especialistas alertam que o cenário ainda é de desafios no 
curto e médio prazos para uma recuperação estrutural desses mercados. (Valor 
Econômico, 28/07/2021). 
 

 A recuperação econômica da China, que segue uma trajetória em "V" desde a 
pandemia da covid-19, está desacelerando. É um alerta para o resto do mundo 
sobre o tempo de duração dos movimentos de retomada da atividade. A mudança 
de perspectiva ficou evidente na última sexta-feira, 23/07 quando o Banco do Povo 
da China (PBoC, o banco central chinês) reduziu o percentual de dinheiro que a 
maioria das instituições financeiras precisa ter em reserva como medida para 
aumentar a oferta de empréstimos. Ainda que a instituição tenha negado que a 
decisão seja um novo estímulo, o tamanho do corte na taxa do depósito 
compulsório para a maioria dos bancos, de 0,5 ponto percentual, causou surpresa. 
Indicadores econômicos a serem divulgados nesta quinta-feira, dia 29, deverão 
mostrar uma desaceleração do crescimento econômico no segundo trimestre para 
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8%, de um recorde de 18,3% no trimestre anterior, de acordo com pesquisa da 
Bloomberg com economistas. A expectativa também é de moderação dos 
resultados de vendas no varejo, produção industrial e investimento em ativos 
fixos. (Valor Econômico, 26/07/2021). 
 

 Com demanda em alta por máquinas e equipamentos e estoques em baixa no 
setor, a importação desse tipo de produto subiu 61,4% entre junho do ano passado 
e junho deste ano, segundo o presidente executivo da Associação Brasileira dos 
Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais (Abimei) Paulo Castelo 
Branco. Na prática, o industrial “não tem escolha” a não ser importar, nas palavras 
de Castelo Branco. Essa tendência crescente deve continuar até o fim do ano, 
acrescentou. A pandemia mudou muito o contexto de compras externas de 
máquinas e equipamentos no país, notou o executivo. Ele lembrou que, no 
começo, em março do ano passado, a importação de máquinas praticamente 
parou por cerca de dois meses. Devido à necessidade de prevenir contaminação 
por covid-19, o transporte internacional ficou paralisado. (Valor Econômico, 
27/07/2021). 
 

 As altas consistentes nos preços dos produtos agropecuários nos últimos anos 
ainda não são suficientes para caracterizar a formação de um novo superciclo das 
commodities, na opinião de economistas e analistas de mercado que debateram o 
tema em um seminário virtual da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Mas, como as projeções apontam para uma mudança de patamar nas 
cotações em relação ao período pré-pandemia, é preciso que o governo adote 
ações necessárias para transformar o “boom” de grãos e carnes em prosperidade 
econômica para o país. O economista Otaviano Canuto, membro sênior do Policy 
Center for the New South e ex-vice-presidente do Banco Mundial, disse que o 
Brasil precisa “fazer o dever de casa” e aproveitar a alta de preços das 
commodities para alavancar o crescimento econômico em geral. “Se não fizermos 
nada para destravar o péssimo ambiente de negócios e a carência de 
investimentos em infraestrutura, esse boom de commodities não se traduzirá em 
prosperidade mais ampla no país”, afirmou. Segundo ele, é cedo para afirmar se o 
mundo vive ou não um novo superciclo das commodities. (Valor Econômico, 
27/07/2021). 
 

 Se ainda faltassem provas de que o governo do Brasil está na contramão climática, 
a decisão da União Europeia (UE), de taxar a importação de produtos intensivos 
em carbono, mostrou cabalmente que o aumento da participação na matriz 
energética de combustíveis fósseis e o desmatamento que bate sucessivos 
recordes são antiprodutivos até para as forças econômicas que sustentam o 
Governo, e que têm na Europa um dos principais destinos para as suas 
exportações. A situação é tão grave que coloca o Brasil sob os riscos de ser 
excluído dos mais importantes fluxos de comércio mundial, além da nova 
geopolítica da transição energética, esta que já vem sendo liderada com larga 
vantagem por China, Estados Unidos e Europa. As medidas europeias planejam 
mudar o setor industrial em todas as suas cadeias de valor nos próximos cinco 
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anos. Isto significará destruir ou reconverter complexos industriais inteiros, que 
serão substituídos por novos, que dependerão de novos ciclos tecnológicos. (Valor 
Econômico, 26/07/2021). 
 

7. Finanças Públicas 
 

 Em meio ao processo da reforma tributária que ainda tramita no Congresso 
Nacional, no ano de 2021, outros temas correlatos também têm sido propostos por 
Senadores e Deputados.   Um deles é deduzir, do Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF), pagamentos a Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) 
beneficiando os contribuintes que porventura façam uso desses serviços.       
 

 A justificativa da proposta tem por base a argumentação de que atualmente a 
legislação que trata sobre o Imposto de Renda não contempla o tema da saúde no 
que diz respeito à prestação desses serviços que incluem higiene, alimentação, 
medicamentos, mobilidade e outros que são em sua maioria direcionados a idosos 
ou pessoas hipossuficientes. Vale ressaltar que esse tipo de serviço tem se 
ampliado nos últimos anos.      
 

 Segundo estimativa da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do 
Senado, com a aprovação do Projeto de Lei (PL) haveria uma redução de receita 
causada pela renúncia fiscal de cerca de R$ 1,32 bilhão em 2022, R$ 1,37 bilhão em 
2023 e R$ 1,41 bilhão em 2024. De outro modo, a partir da regularização de 
informações sobre a receita das ILPIs haveria um crescimento no recolhimento de 
impostos pagos por estas instituições. 
 

 Outro ponto defendido dentro do tema tributário é a taxação sobre grandes 
fortunas que tem o objetivo de buscar novas fontes de arrecadação para o país. 
Esse tema está definido em pelos menos cinco Projetos de Lei que tramitam no 
SenadoOs projetos de Lei são: o Projeto de Lei Complementar (PLP) 101/2021, do 
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); o PLP 38/2020 , do senador Reguffe 
(Podemos-DF); o PLP 50/2020, da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA); e o PLP 

183/2019, do senador Plínio Valério (PSDB-AM); e o Projeto de Lei do Senado (PLS) 

315/2015, do senador Paulo Paim (PT-RS). Vale dizer que a taxação sobre grandes 
fortunas apesar de prevista na Constituição (artigo 153, inciso VII), nunca foi 
regulamentada. 
 

 Vale ressaltar que o PL da  Reforma Tributária que trata especificamente do 
Imposto de Renda deverá será debatido logo após recesso, na primeira semana de 
agosto, na Câmara dos Deputados, além de outros projetos como as reformas 
política e administrativa, e a discussão da reforma eleitoral. 
 
 

 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149004
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141181
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141223
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137929
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137929
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121420
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121420
https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/reforma-tributaria
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 
12 
Meses 

Maio Jun. Jul. Ago. Set. Tendência 

Indústria (maio) -17,7 -16,3 -9,3  -12,3 -5,8 14,0  

 

Comércio (maio) 29,4 9,5 3,5  16,2 12,3 15,6  

 

Serviços (maio) 28,9 2,0 -8,2  21,4 23,7 22,1  
 

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

Exportações (jun.) 55,4 20,0 7,8   25,1 35,0 20,3 
 

Importações (jun.) 127,3 52,4 5,7   140,2 90,1 50,0 
 

ICMS (jun.)(3) 38,2 30,2 17,6   27,2 9,1 51,7 
 

FPE (jun.)(3) 61,1 29,8 15,0   16,4 53,8 121,0 

 
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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