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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

 

O Departamento de Comércio (BEA), órgão oficial de estatísticas dos Estados Unidos, 
informou que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2% no terceiro trimestre de 2021, em 
dados anualizados. Os dados são uma primeira estimativa, e ainda passarão por duas 
revisões ao longo dos próximos meses.  
 
Segundo o BEA, o menor crescimento do PIB foi puxado pela desaceleração dos gastos do 
consumidor. No segundo trimestre, o crescimento foi de 6,7%. 
 
O ressurgimento de casos de covid-19 resultou em novas restrições e adiamentos na 
reabertura de estabelecimentos em algumas partes do país. Além disso, no terceiro 
trimestre houve redução nas assistências do governo em forma de empréstimos a 
empresas, recursos a governos estaduais e locais, e benefícios sociais às famílias, diz o BEA 
em nota. 
 
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse em discurso dia 3 
que é "muito improvável" que as condições que permitiriam uma elevação da taxa de 
juros sejam alcançadas até o ano que vem. 
 
"As taxas de juros do mercado subiram ao longo das últimas semanas, principalmente 
como resultados das maiores incertezas sobre as perspectivas de inflação, contaminação 
das expectativas de política monetária do exterior sobre a zona do euro e algumas 
questões sobre a calibragem das compras de ativos em um mundo pós-pandemia", disse a 
a presidente do banco central em Lisboa. 
 
"No nosso 'forward guidance' [orientação futura] sobre a taxa de juros, articulamos 
claramente as três condições que precisam ser satisfeitas antes que as taxas comecem a 
subir. Apesar do atual surto de inflação, as perspectivas para os preços no médio prazo 
permanecem baixas, e por isso estas três condições não devem ser satisfeitas no ano que 
vem” conclui Lagarde. 
 
A Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês), um importante 
acordo comercial que inclui Japão, China, Austrália, Nova Zelândia e os países da 
Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), deve entrar em vigor em 1º de janeiro, 
anunciou o governo australiano. 
 
Austrália e Nova Zelândia concluíram recentemente seus procedimentos para participar 
da RCEP, se unindo a outros sete países que já concluíram a ratificação ou procedimentos 
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equivalentes – Brunei, Camboja, Cingapura, China, Japão, Laos e Vietnã. Pelo acordo 
fechado entre os países, o pacto entra em vigor 60 dias após seis signatários da Asean e 
três signatários de fora do bloco asiático concluírem a ratificação ou procedimentos 
equivalentes, regra cumprida agora com os avanços na Austrália e na Nova Zelândia. A 
RCEP cobriria cerca de 30% da população mundial e do produto nacional bruto global. O 
acordo eliminaria tarifas sobre 91% dos bens, principalmente itens industriais. 
 
1.2  Cenário Nacional 
 
O Banco Central informou dia 29 que o setor público consolidado brasileiro registrou 
superávit primário de 12,933 bilhões de reais em setembro, muito acima do esperado, 
com o déficit primário caindo a 0,63% do PIB no acumulado em 12 meses. Em pesquisa da 
agência Reuters, a expectativa era de superávit primário de 3 bilhões de reais no mês. 
 
Nos nove primeiros meses do ano, o governo registrou superávit de R$ 14,171 bilhões, 
contra déficit de R$ 635,926 bilhões no mesmo período de 2020. Nos 12 meses até 
setembro, por sua vez, houve déficit de R$ 52,854 bilhões, o equivalente a 0,63% do PIB. 
Em agosto, estava em 1,57% do PIB. 
 
Os dados do setor público consolidado envolvem governo central (formado por 
Previdência e Tesouro, além do próprio BC), Estados, municípios e estatais. Ficam fora da 
conta Petrobras, Eletrobras e bancos públicos, como Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal. 
 
A dívida bruta do país ficou em 83,0% do PIB em setembro, acima de expectativa do 
mercado de 82,6%, ao passo que a dívida líquida foi a 58,5%. 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 0,4 ponto 
em outubro, ficando em 100,3 pontos. Em média trimestrais, ao recuar 0,5 no mês, o 
indicador inverteu a tendência de alta iniciada em maio de 2021. Esse índice consolida os 
índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais 
produzidas pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV/Ibre): Indústria, Serviços, Comércio 
e Construção. 
 

1. 1.3  Cenário Baiano 

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) calculou e divulgou o 
Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, que marcou -68 pontos em setembro. O nível de confiança, 
portanto, foi menor do que o observado no mês antecedente (-41 pontos) e maior do que 
no mesmo mês do ano passado (-220 pontos). 

Assim, a trilha de recuperação da confiança empresarial observada ao longo dos cinco 
meses anteriores foi interrompida. Em relação ao registrado um ano antes, a pontuação 
mais recente significou uma melhora de 152 pontos. O indicador abaixo de zero revelado 
no mês, portanto, significou a permanência do pessimismo no meio empresarial baiano 

https://br.investing.com/economic-calendar/gdp-413
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pela 19ª vez consecutiva. A confiança do empresariado local, assim, permaneceu na zona 
de Pessimismo Moderado pela quinta vez seguida. 

O recuo do nível de confiança de agosto a setembro não aconteceu de forma 
generalizada, visto que não foi realidade para uma das quatro atividades. Enquanto 
Agropecuária, Indústria e Comércio exibiram contração em seus indicadores, a atividade 
de Serviços experimentou expansão. No comparativo com o mesmo mês de 2020, por 
outro lado, todos os setores apresentaram alta. 

Do conjunto avaliado, os itens juros, crédito e inflação apresentaram os indicadores de 
confiança em pior situação no mês. Em contrapartida, as variáveis PIB nacional, 
vendas e emprego foram aquelas com as melhores expectativas do empresariado baiano. 

O Sumário Mineral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico mostrou que a Produção 
Mineral Baiana Comercializada (PMBC) registrou um aumento de 36% em setembro deste 
ano frente ao mesmo mês de 2020. A PMBC saiu de R$ 587 milhões de reais para R$ 803 
milhões de reais, e o ferro registrou o maior percentual entre os bens minerais 
produzidos, com 26,29% de participação do total. Depois do ferro, os outros minerais com 
maior participação na produção do Estado foram o ouro com (24,49%), níquel (12,16%), 
cobre (7,51%) e rochas ornamentais (5,33%). E as cidades com maior participação na 
PMBC foram Jacobina (18%), Caetité (16%), Itagibá (12%), Piatã (10%), Jaguarari (6%) e 
Barrocas (5%). 

Outro dado que revela a expansão da atividade mineral na Bahia é o número de 
requerimentos de pesquisa junto a Agência Nacional de Mineração, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, que em setembro foi de 131 registros, e no acumulado do 
ano já chega a 371 requerimentos. E os alvarás de pesquisa, quem em setembro foi de 
178, e, de janeiro a setembro já alcança 253 registros. 

A empresa canadense Largo Resources, vai investir US$ 360 milhões na Bahia, para 
produzir pigmento de titânio, material muito usado na indústria química. O projeto prevê 
que a  implantação de uma planta de beneficiamento do titânio no complexo 
petroquímico de Camaçari, na Bahia. A Largo Resources é dona da Vanádio Maracás e o 
titânio é um dos concentrados do rejeito do beneficiamento do vanádio, no município de 
Maracás na Bahia. Segundo a empresa, estão programados investimentos de US$ 590 
milhões até 2031, a maior parte no novo negócio, mas agora a previsão é para o pigmento 
de titânio. 

A informação é do presidente da empresa, Paulo Misk. Segundo o executivo, os aportes já 
começaram a ser feitos neste ano na preparação da mina para o beneficiamento do 
minério. Hoje, a companhia só produz o vanádio para uso em baterias no complexo e, com 
o projeto irá beneficiar também o titânio a partir do produto extraído em Maracás, na 
Bahia. O plano de investimento também prevê elevar a produção de vanádio para 
baterias, seu principal negócio. 
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A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 Somando-se as três grandes regiões produtoras de café na Bahia – Atlântico, 
Planalto e Cerrado – constata-se que houve boa redução na área em produção se 
comparada ao ano passado. Tal variação ocorreu, particularmente, nas lavouras de 
café arábica, que estão espalhadas pelo centro-sul, centro-norte e extremo-oeste 
baiano, nas regiões denominadas Planalto e Cerrado, em razão, principalmente, 
dos efeitos relacionados à bienalidade negativa, fazendo com que muitos 
produtores optassem por manejos mais drásticos nas podas, justamente para 
melhorar o vigor das plantas para o próximo ciclo. (Conab, 2021). 
 

 Assim, a área em produção total no estado ficará em 98,3 mil hectares, sendo 7,4% 
menor que a área, visualizada na temporada anterior. Vale lembrar que as lavouras 
de café conilon, mais ao sul do estado, na região denominada de Atlântico, 
apresentaram pequeno aumento de área em comparação a 2020, amenizando 
parte dessa diminuição registrada nas lavouras de café arábica. (Conab, 2021). 
 

 A safra está se encaminhando para sua fase derradeira, restando pouco mais de 
10% da área em produção para ser colhida entre setembro e novembro. De 
maneira geral, as condições climáticas estão oscilantes entre as regiões 
produtoras. Ao todo, espera-se que a produção estadual seja inferior à obtida em 
2020, devendo ficar em 3.468 mil sacas de café beneficiado (redução de 13% em 
relação àquele período). (Conab, 2021). 
 

 Começa hoje, na região Sudoeste do estado, a semeadura de algodão na Bahia e as 
chuvas que caem em grande parte dos municípios produtores que a compõem 
favorecem o trabalho. Para a safra 2021/2022, a previsão da Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão (Abapa) estima que a intenção de plantio gire em torno de 
9% a mais que o consolidado em 2020/2021, 266.662 hectares. Esta decisão está 
diretamente ligada ao mercado consumidor e, também, sofre influência do setor 
de insumos. (Abapa, 01/11/2021). 
 

 Já no Oeste da Bahia, área de cerrado que detém a maior parte da produção 
baiana, com pouco mais de 261 mil hectares em 2020/2021, a previsão de início da 
semeadura é para o dia 21 de novembro, com a conclusão prevista para 10 de 
fevereiro. (Abapa, 01/11/2021). 
 

 Mais recente grande fronteira agrícola a se consolidar no Brasil, o Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia) se prepara, nesta safra 2021/22, para um novo 
aumento de sua produção de grãos. Se o clima continuar favorável como está 
neste início de período de semeadura, será a terceira temporada consecutiva de 
avanços na confluência entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia depois dos 
problemas climáticos que afetaram a colheita em 2018/19, também estimulada 
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pela ampliação de investimentos em infraestrutura e em tecnologias nos últimos 
anos. (Valor Econômico, 03/11/2021). 
 

 Segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área 
plantada total de grãos e fibras, puxada por soja, milho e algodão, chegará a 8,4 
milhões de hectares neste ciclo, 2,6% mais que em 2020/21. A produção deverá 
avançar 3,8% na comparação, para 28,2 milhões de toneladas. Em relação aos 
totais nacionais, a área no Matopiba representará 11,8% e a colheita, 10,8%. A 
Bahia é a locomotiva do agro na região, e em cada um dos quatro Estados da 
fronteira agrícola a produção de grãos deverá superar, mais uma vez, 5 milhões de 
toneladas. (Valor Econômico, 03/11/2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 No setor de energia, de acordo com o estudo “Impacto econômico do aumento no 
preço da energia elétrica” da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o aumento 
no preço da energia elétrica resultará em uma queda de R$ 8,2 bilhões no PIB 
brasileiro, neste ano, em comparação com o que ocorreria sem a crise energética. 
Para 2022, a previsão é de perda de R$ 14,2 bilhões. Neste ano, o consumo das 
famílias se reduzirá em R$ 7 bilhões, as exportações terão perdas equivalentes a 
R$ 2,9 bilhões, e o impacto no emprego será de menos 166 mil postos de trabalho. 
Os dados também mostram que, em 2021, o PIB industrial, que inclui indústrias 
extrativa e de transformação, serviços industriais de utilidade pública e a 
construção, deve se reduzir em R$ 2,2 bilhões em comparação ao que seria sem o 
aumento de custo da energia elétrica. Somente o PIB da indústria de 
transformação ficará R$ 1,2 bilhão menor neste ano. Os setores industriais mais 
impactados pelo aumento de energia são: energia elétrica, gás natural e outras 
utilidades; metalurgia; fabricação de peças e acessórios para veículos 
automotores; produção de ferro gusa, ferroligas, siderurgia e tubos de aço; 
fabricação de produtos de madeira; mineração; têxteis; celulose e papel. (CNI, 
03/11/2021). 

  
 Na extrativa mineral, a Largo Resources, proprietária da Vanádio Maracás, vai 

investir em um novo projeto no país. A companhia vai começar a produzir 
pigmento de titânio, material muito usado na indústria química. Hoje, o titânio é 
um dos concentrados do rejeito do beneficiamento do vanádio. Segundo o 
presidente da empresa, Paulo Misk, a companhia vai investir US$ 590 milhões até 
2031, sendo a maior parte no novo negócio. O projeto prevê que a planta de 
beneficiamento do titânio será instalada no complexo petroquímico de Camaçari, 
na Bahia. A mina continua na cidade de Maracás, na Bahia. Segundo Misk, esse 
projeto terá três fases. A primeira etapa, que entra em operação em 2024, poderá 
produzir 30 mil toneladas do produto. Na segunda fase, em 2026, a companhia 
terá capacidade de beneficiamento de 60 mil toneladas de pigmento de titânio e, 
na última etapa, em 2029, a produção alcançará 120 mil toneladas. Hoje, o Brasil 
consome 180 mil toneladas de pigmento por ano. A produção de pigmento será 
destinada, em sua maior parte, ao mercado brasileiro. (Valor Econômico, 
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03/11/2021). 
 
 A Produção Mineral Baiana Comercializada (PMBC) registrou um aumento de 36% 

em setembro desse ano frente ao mesmo mês de 2020. A PMBC saiu de R$ 587 
milhões de reais para R$ 803 milhões de reais, e o ferro registrou o maior 
percentual entre os bens minerais produzidos, com 26,29% de participação do 
total. As informações constam no Sumário Mineral da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. Depois do ferro, os outros minerais com maior 
participação na produção do Estado foram o ouro com 24,49%, níquel (12,16%), 
cobre (7,51%) e rochas ornamentais (5,33%). E as cidades com maior participação 
na PMBC foram Jacobina (18%), Caetité (16%), Itagibá (12%), Piatã (10%), Jaguarari 
(6%) e Barrocas (5%). (SDE, 28/10/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Em setembro, de acordo com os dados do indicador de Atividade do Comércio da 
Serasa Experian, as vendas no varejo nacional do comércio físico cresceram 1,6%, 
em comparação a igual mês do ano passado. Essa elevação foi impulsionada, 
principalmente, pelo segmento de material de construção, que registrou alta de 
9,1%. (Agência Brasil, 28/10/2021). 
 

 Os dados do indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian apontam que 
além de material de construção registraram variação positiva o de supermercados, 
alimentos e bebidas (2,0%), e móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e informática 
(6,8%). Já os setores de combustíveis e lubrificantes, veículos, motos e peças, e 
tecidos, vestuário, calçados e acessórios, tiveram retração de 12,3%, 1,6% e 7,8%, 
respectivamente. (Agência Brasil, 28/10/2021). 

 
 Em outubro, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Instituto Brasileiro de 

Economia da FGV variou 0,1 ponto, passando de 94,1 para 94,2 pontos. Em médias 
móveis trimestrais, o indicador recuou 2,3 pontos. (FGV/Ibre, 28/10/2021). 
 

 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 0,4 ponto em outubro, ficando em 
100,3 pontos. Em média trimestrais, ao recuar 0,5 no mês, o indicador inverteu a 
tendência de alta iniciada em maio de 2021. Esse índice consolida os índices de 
confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas 
pelo FGV/Ibre: Indústria, Serviços, Comércio e Construção. (FGV/Ibre, 29/10/2021). 
 

 Os credores da varejista de bolsas e malas de viagem Le Postiche aprovaram em 
assembleia o plano de recuperação judicial da companhia. A proposta prevê 70,0% 
de deságio sobre a dívida e 15 anos para pagamento, além da criação de classes 
especiais para credores apoiadores. Em virtude dos impactos da pandemia sobre o 
comércio de bolsas, malas e produtos para viagens, o grupo entrou com pedido de 
recuperação judicial no mês de abril. (Valor Econômico, 29/10/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
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 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV/Ibre, subiu 1,8 ponto em outubro, 

para 99,1 pontos, revertendo grande parte da queda sofrida no mês anterior. Em 
médias móveis trimestrais, o índice teve leve alta de 0,4 ponto. “A confiança de 
serviços voltou a subir em outubro, recuperando grande parte da queda de 
setembro. O resultado favorável desse mês foi influenciado pela melhora da 
percepção sobre a situação atual e uma reavaliação positiva das perspectivas sobre 
os próximos meses. Esse resultado parece confirmar que o setor de serviços 
continua se beneficiando com as flexibilizações e sendo puxado pelos segmentos 
que mais sofreram ao longo da pandemia. A expectativa para os próximos meses é 
de continuidade do cenário positivo caso se confirme uma sustentação da 
confiança dos consumidores nos próximos meses”, avaliou Rodolpho Tobler, 
economista do FGV/Ibre. 

 
 O resultado positivo de outubro foi disseminado entre os principais segmentos, 

com alta em cinco dos sete principais segmentos do setor. Mas o destaque positivo 
foram novamente os serviços prestados às famílias, que voltaram a ficar acima da 
média dos demais segmentos, o que não ocorria desde o início da pandemia. “Esse 
resultado sugere que o andamento do calendário de vacinação e o 
enfraquecimento da pandemia influenciam positivamente a retomada da atividade 
dos segmentos que demandam da presença física das pessoas”, completa Tobler. 
(FGV). 
 

 O setor de saúde tem passado por movimentos crescentes de fusões e aquisições 
envolvendo empresas de medicina diagnóstica, operadores de saúde e redes 
hospitalares. No ano passado, em meio à pandemia, 55 negócios foram realizados 
entre grupos da área. É bem verdade que o número é inferior ao observado em 
2019, mas tudo indica que a curva voltará a subir e que até dezembro de 2021 os 
negócios superem o movimento do ano anterior. O processo vem ganhando 
fôlego, atingindo no segundo semestre deste ano ritmo mais intenso do que o dos 
primeiros seis meses. Mas, ao contrário de períodos anteriores, onde a 
consolidação ocorria dentro de um próprio segmento, hoje os grupos estão 
expandindo sua área de atuação, visando atuação em várias frentes, a chamada 
medicina integrada. Só neste segundo semestre, o grupo Dasa (Diagnósticos da 
América), maior da América Latina e quarto maior do mundo no setor, comprou o 
Hospital da Bahia por R$ 850 milhões. No final de 2020, o Dasa já havia adquirido 
por R$ 1,77 bilhão um conglomerado hospitalar em São Paulo, o grupo Leforte. Na 
lista de compras estão incluídos os laboratórios Alta Medicina Diagnóstica e Sérgio 
Franco. (Valor Econômico). 

 Na retomada das atividades turísticas, os destinos nacionais despontam como 
preferidos na comercialização de viagens por meio das operadoras de turismo. 
Entre os mais vendidos no mês de setembro estão Salvador (BA) e Gramado (RS), 
em primeiro lugar, seguidos de Natal (RN), Praia do Forte (BA), São Paulo (SP) e 
Fortaleza (CE). E 74% das viagens comercializadas ou já foram realizadas no próprio 
mês de setembro ou estão marcadas para ocorrer ainda neste ano. Os dados são 
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do boletim mensal da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). 
(Mtur). 

 A tendência de maior procura pelo turismo doméstico também é corroborada por 
uma pesquisa recente do Instituto for Businnes Value (IBV) da IBM. Realizada em 
nove países, incluindo o Brasil, a pesquisa ouviu mais de 13 mil adultos. Aqui, o 
estudo apontou que 56% dos entrevistados planejam viajar dentro do país na 
próxima temporada de férias. Ao todo, 37% pretendem viajar para ver família e 
amigos durante as festas de final de ano – número maior do que o registrado no 
ano passado (25%). Ainda segundo esta pesquisa, as viagens ganharam mais 
espaço no orçamento de férias, passando de 6,2% em 2020 para 8,3% neste ano, 
acima da média geral dos países consultados (Canadá, França, Alemanha, Índia, 
México, Espanha, Reino Unido e EUA, além do Brasil). Já em relação a passeios e 
atividades locais, que também movimentam a cadeia do turismo, a expectativa é 
de aumento, passando de 7,1% para 8,4% neste ano. Entre estas atividades estão, 
por exemplo, jantar fora e ter experiências como ir a um museu. (Mtur). 

 O feriadão de Finados (02/11) devem ter trazido quase dois milhões de passageiros 
aos aeroportos do país. Foi o que mostrou um levantamento realizado pelo 
Ministério do Turismo para o período. O número é quase o dobro do que foi 
registrado no mesmo período do ano passado, quando mais de um milhão de 
pessoas passaram pelos terminais. Entre os mais movimentados estão os 
aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Congonhas, com 522 mil, 248 mil e 216,6 
mil, respectivamente. De acordo com um estudo da Booking, os destinos de sol e 
praia foram os mais procurados pelos viajantes no período. Rio de Janeiro (RJ), 
Maceió (AL), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Porto de Galinhas (PE) foram os 
destinos mais cobiçados pelos internautas da plataforma. Dados dos aeroportos 
também confirmam a informação e acrescentam ainda as capitais mineira e 
pernambucana na lista. (MTur). 

 Com a chegada do mês de novembro há o retorno de uma das atividades mais 
importantes para o turismo. A partir da próxima semana, os cruzeiros voltarão a 
navegar na costa brasileira, reaquecendo o segmento de turismo náutico do país. A 
volta das embarcações foi autorizada pelo governo federal no início do mês e, na 
sexta-feira (29/10), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu os 
protocolos sanitários que viabilizam a operacionalização dos navios no Brasil. Entre 
as principais medidas estabelecidas pela Anvisa estão a ocupação máxima de 75% 
da embarcação; distanciamento entre grupos de viajantes de, no mínimo, 1,5 
metro; tripulantes e passageiros vacinados, desde que elegíveis pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI); uso obrigatório de máscaras a bordo e em terminais 
de passageiros; realização de testagem diária contra a covid-19 de, pelo menos, 
10% da tripulação e 10% dos passageiros; entre outras. (MTur). 

 A temporada brasileira de cruzeiros 2021/2022 está prevista para começar na 
próxima sexta-feira (05/11) com o navio MSC Preziosa estreando em águas 
nacionais, saindo do Porto de Santos (SP). Ao todo, serão cinco embarcações 
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navegando pela costa brasileira, responsáveis por ofertar cerca de 386 mil leitos, 
com 107 roteiros e 392 escalas em destinos nacionais muito queridos e 
procurados, como Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos Reis, Balneário 
Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, Maceió, 
Porto Belo e Ubatuba. (MTur). 

6. Comércio Exterior 
 

 As exportações brasileiras recuaram enquanto importações seguiram em 
recuperação em outubro. A balança comercial acumulou superávit de US$ 2 
bilhões no mês passado, com as exportações somando US$ 22,5 bilhões contra 
US$ 20,5 bilhões de importações. Do lado dos embarques, petróleo, soja e minério 
de ferro continuaram sendo destaques, apesar da quantidade total exportada ter 
desacelerado em relação ao mês anterior, principalmente pelo efeito preço. Já as 
importações seguem elevadas, com ênfase nas compras de adubos e fertilizantes, 
milho, gás natural e combustíveis. No ano, a balança acumula superávit de US$ 
58,58 bilhões, crescendo 29,6% em relação ao mesmo período de 2020. 

 O saldo de outubro está bem abaixo do registrado em meses anteriores e, de 
acordo com a Tendências Consultoria, a expectativa para o último bimestre é de 
que o resultado siga bastante inferior aos níveis observados no primeiro semestre, 
em linha com o cenário de queda dos preços das commodities e com a expectativa 
de manutenção do desempenho fortalecido das importações. (Valor Econômico, 
04/11/2021). 
 

 A taxa de inflação dos alimentos começa a registrar pressão menor nas últimas 
semanas, mas isso não significa alívio para o consumidor, principalmente para o de 
menor renda. Os preços de negociações dos alimentos se acomodaram no campo, 
mas em patamar bastante elevado, e não há perspectivas de retorno aos baixos 
valores anteriores. Apesar de grande produtor de alimentos, boa parte do que o 
Brasil produz vai para o exterior, o que basicamente determina os preços internos. 
Além disso, o Brasil faz, neste ano, importações recordes de grãos, provocadas 
tanto pelo excesso de exportações assumidas anteriormente, caso da soja, como 
por quebra de produção interna, caso do milho. A definição dos preços internos 
dos produtos agropecuários também passa pelo dólar, que se mantém com 
cotação elevada. A alta da moeda dos Estados Unidos eleva a entrada de reais nas 
exportações, mas torna importações mais caras e dá suporte aos preços internos, 
trazendo as pressões externas para o consumidor brasileiro. Além do dólar, os 
alimentos que saem ou que chegam ao país têm o impacto do frete 
marítimo, desorganizado desde o início da pandemia. (Folha de São Paulo, 
01/11/2021). 

 
 A União Europeia (UE) está intensificando a pressão para que os países cumpram 

as regras de comércio global como parte de uma política mais “afirmativa”. Estima-
se que 66 países, incluindo muitos que firmaram acordos comerciais com a UE, 
ergueram barreiras injustificadas, segundo relatório do encarregado da fiscalização 
das regras comerciais da Comissão Europeia, Denis Redonnet. O relatório diz que 
empregará novos instrumentos para forçar mudanças nas regras que restringem o 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/entenda-como-se-forma-no-campo-a-inflacao-de-alimentos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/desemprego-dobra-e-inflacao-dos-pobres-dispara-40-na-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/desemprego-dobra-e-inflacao-dos-pobres-dispara-40-na-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/09/soja-e-milho-com-precos-altos-avancam-sobre-areas-de-arroz-feijao-e-cana.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/bolsa-sobe-2-apos-greve-frustrada-e-fala-de-bolsonaro-sobre-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/bolsa-sobe-2-apos-greve-frustrada-e-fala-de-bolsonaro-sobre-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/estados-unidos/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/covid-volta-a-afetar-porto-chines-e-gargalo-no-abastecimento-global-pode-ir-ate-2022.shtml
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comércio, que incluem controles sanitários, taxas de gestão aduaneira e limites ao 
controle externo de empresas. A maioria dos países reduziu progressivamente as 
tarifas sobre as importações, mas muitas vezes as substituiu por barreiras não 
tarifárias que impedem o ingresso de bens e serviços externos. Pressionada por 
países-membros e por empresas, a UE tem cada vez mais focado em sua remoção, 
apesar de um superávit comercial de € 217 bilhões em 2020. (Valor Econômico, 
28/10/2021). 
 

 Entre resistências e apoios, se houvesse um concurso para eleger o governo 
europeu mais interessado em ver o acordo de livre comércio de União Europeia e 
Mercosul a entrar em vigor, a Espanha seria um dos favoritos. Naturalmente ligado 
à América do Sul por fatores históricos e culturais, o país ibérico também tem uma 
relação econômica com os cinco membros do bloco sul-americano que o coloca 
como um aliado incondicional dos defensores do tratado. Segundo contou ao Valor 
a vice-ministra do Comércio da Espanha, Xiana Méndez, a firme defesa do acordo 
se deve a análises “racionais” baseadas em dados indicando que é um tratado que 
beneficia todos os envolvidos e cria padrões de desenvolvimento sustentável como 
nenhuma outra iniciativa de comércio internacional. Xiana Méndez reconhece que 
o acordo precisará ser resiliente e não se arriscou a dizer quando poderá ser 
ratificado. Mas reforçou que insistirá para que ele não seja reaberto e permaneça 
como prioridade na agenda europeia. (Valor Econômico, 03/11/2021). 
 

 A alta de preços das commodities contribuiu para um valor recorde de exportação 
de bens manufaturados de menor intensidade tecnológica neste ano, mas a ajuda 
não foi suficiente para evitar o avanço do déficit na balança comercial da indústria 
de transformação. No acumulado do ano até setembro, o saldo negativo foi de US$ 
37,3 bilhões, o maior para o período desde 2013. A luz amarela fica principalmente 
para os ramos de maior intensidade tecnológica, mais sensíveis aos choques 
resultantes da pandemia. Dados da série histórica mostram, porém, perdas 
relacionadas a questões estruturais domésticas que podem dificultar a inserção da 
indústria no rearranjo em curso das cadeias produtivas globais e na corrida 
tecnológica para manter competitividade. De 2018 até este ano a exportação dos 
ramos de alta e média-alta tecnologia perdeu praticamente dez pontos 
percentuais de participação no embarque total da indústria de transformação. 
(Valor Econômico, 03/11/2021). 
 
 
Finanças Públicas 
 

 Segundo o economista e professor José Roberto Afonso, um dos idealizadores da 
Lei de Responsabilidade no país, a pandemia afetou o rol de prioridades em termos 
de políticas públicas em todo o mundo. No que tange às questões tributárias, por 
exemplo, há discussões que tratam da urgência e necessidade de maior 
progressividade aos tributos.  
 

 Temas como concentração de renda e patrimônio vêm sendo amplamente 
discutidos e mapeados como tendências nas economias mais desenvolvidas em 
que são maiores as políticas de proteção social. 
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 Surgem novas ideias, inclusive em organismos multilaterais, sobre como o 
aumento da desigualdade em todos os níveis; renda, acesso a serviços e outros, 
têm impactos diferenciados sobre a pandemia. Há aumento dos negócios digitais 
entre as grandes empresas, e do teletrabalho entre as profissões mais qualificadas, 
e com possibilidade de ampliação da renda. 
 
 

 Diante desses cenários, traça-se para o campo da tributação um caráter mais 
redistributivo, de modo que se cobre proporcionalmente mais aos que detenham 
maior patrimônio e renda. 
   

 No Brasil, está em análise a reforma do Imposto de Renda através do projeto de lei 
- PL 2.337/2021. Já aprovado na Câmara dos Deputados o mesmo está agora no 
Senado. A ideia é que haja avanço para maior justiça e equidade tributária através, 
por exemplo, de se taxar mais o patrimônio e a renda. 
 
      

 Vale dizer que em países como os Estados Unidos, 60% de todos os impostos 
arrecadados advém da renda e do patrimônio, ao passo que os 40% restantes vêm 
do consumo. Diferente do Brasil, em que a concentração se dá no consumo. O que 
acaba afetando os mais pobres e reforçando as desigualdades.   
   

 Do mesmo modo, entre algumas das alterações propostas no PL 2.337/2021 está a 
de se taxar lucros e dividendos no país, conforme já acontece entre os países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149730
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/149730
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses 09/21 10/21 11/21 12/21 Tendência 

Indústria (ago.) -13,8 -14,8 -10,1 -12,7 -10,3 -9,1  
 

Comércio (ago.) -8,7 7,2 5,1 -7,4 -5,5 -4,3  
 

Serviços (ago.) 26,8 11,6 4,4 24,3 20,1 19,3  

 

Agricultura (set.)(2) 3,9    3,9 3,9 3,9 
 

Exportações (set.) 49,6 29,3 22,6  5,8 4,5 4,0 
 

Importações (set.) 3,1 49,6 31,2  18,1 19,3 20,0 
 

ICMS (set.)(3) 20,4 28,4 24,0  9,0 7,4 19,8 
 

FPE (set.)(3) 55,5 35,4 27,9  30,7 5,2 5,1 

 
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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