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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Os Estados Unidos (EUA) geraram 850 mil vagas de emprego em junho, segundo o 
relatório divulgado dia 2 de julho pelo Departamento de Trabalho, documento conhecido 
como “payroll”. O desempenho foi melhor do que o esperado pelo mercado, de uma 
leitura da ordem de 700 mil vagas. Também veio bem acima dos 583 mil postos de 
trabalho gerados em maio (dado revisado). 
 
Contudo, a taxa de desemprego subiu ligeiramente, de 5,8% em maio para 5,9% um mês 
depois, ante projeção de ficar em 5,6%. A taxa de participação da força de trabalho 
americana se manteve estável em 61,6%, enquanto a média de ganhos salariais por hora 
subiu 0,3%, em linha com as expectativas. 
 
Os dados do Departamento do Trabalho sinalizam que a reabertura da economia 
americana ganha fôlego em relação à recessão causada pela pandemia de covid-19. O 
tráfego nos restaurantes nos EUA está perto do nível pré-pandemia e aumenta cada vez 
mais tanto a circulação de pessoas em shoppings como a participação em eventos 
esportivos e de entretenimento.  
 
Segundo o Banco Central Europeu (BCE), a inflação nos 19 países que usam o euro caiu a 
1,9% em junho, após 2% em maio, em linha com as previsões em pesquisa da Reuters e 
atingindo a meta do BCE de "abaixo, mas perto de 2%". 
 
A alta dos preços ao consumidor acelerou neste ano, mas devido, principalmente, a 
fatores pontuais, como a recuperação do petróleo, alta de impostos na Alemanha e 
impactos estatísticos da pandemia de covid-19. Esses fatores continuarão a pressionar a 
inflação, e o avanço dos preços deve chegar a um pico acima de 2,5% no fim do ano, de 
acordo com projeções do BCE. 
 
Isso está criando um desafio de comunicação para o banco, uma vez que a inflação vem 
ficando abaixo de sua meta de 2003 e não enfrenta rápido aumento dos preços há uma 
década, entretanto o BCE tem deixado claro que esse não é o tipo de inflação que exige 
resposta de política monetária, portanto, nenhum aperto está em jogo e os custos de 
empréstimo devem permanecer ultrabaixos por anos. 
 
1.2 Cenário Nacional 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a produção industrial 
brasileira cresceu 1,4% em maio, na comparação com abril, interrompendo três meses 
consecutivos de queda. Já em relação a maio de 2020, o crescimento foi de 24%, 9ª taxa 
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positiva consecutiva. No ano, a indústria acumula alta de 13,1% e, em doze meses, de 
4,9%. 

Com o resultado de maio, a indústria chega ao mesmo patamar de fevereiro de 2020, no 
cenário pré-pandemia. Apesar do avanço, o setor ainda se encontra 16,7% abaixo do nível 
recorde, registrado em maio de 2011, destacou o IBGE. 
 
Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, a mudança de rumo observada em maio 
ainda não significa uma reversão do saldo negativo acumulado nos meses de fevereiro, 
março e abril, quando houve perda acumulada de 4,7%. O avanço de 1,4% da indústria em 
maio, frente ao mês anterior, foi acompanhado por 15 dos 26 ramos pesquisados. 
 
De acordo com a pesquisa, produtos alimentícios (2,9%), coque, derivados do petróleo e 
biocombustíveis (3%) e indústrias extrativas (2%) puxaram a alta no mês. Entre as quatro 
grandes categorias, houve avanço em bens de consumo semi e não-duráveis (3,6%) e bens 
de capital (1,3%). Já os setores produtores de bens de consumo duráveis (-2,4%) e de bens 
intermediários (-0,6%) recuaram em maio. 

Os dados divulgados pelo Banco Central (BC), dia 30, mostram que a dívida pública bruta 
do governo foi a 84,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em maio, redução de 1,1 ponto 
percentual em relação ao mês anterior e teve sua terceira queda consecutiva. De acordo 
com o BC, o resultado se deu principalmente por causa do aumento do PIB nominal (em 
reais), que contribuiu em 1,5 ponto percentual. A desvalorização do dólar de 3,2% no mês 
puxou a dívida em 0,2 ponto para baixo. No total, a dívida bruta somou R$ 6,69 trilhões 
em maio. Na comparação anual, houve queda de 4,4 pontos percentuais. 
 
Para Fernando Rocha, chefe do departamento de estatísticas do BC, o efeito do PIB na 
dívida é pontual e deve impactar o endividamento apenas em 2021. Ele explicou que parte 
desse movimento é fruto do deflator do PIB calculado para a atividade econômica, que 
está em torno de 10%, acima do IPCA. "Pode ser que permaneça ao longo de 2021 no 
acumulado do ano, mas é um efeito pontual, não tende a ser permanente", afirmou. 
 
"O crescimento do PIB fez com que a dívida se reduzisse, mas não altera a trajetória de 
crescimento. É preciso alcançar um nível de superávit fiscal para que essa trajetória se 
estabilize e seja revertida, o que não ocorreu. Isso reduz a relação dívida/PIB, mas isso não 
altera os objetivos ou desafios da política fiscal", ponderou Rocha. A projeção da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) é de que a dívida se reduza em 5 pontos percentuais até 
dezembro, chegando a 83,8% do PIB. "Deve-se destacar, no entanto, que questões 
estruturais permanecem. Depois da esperada redução da dívida em 2021, há estabilização 
da dívida bruta apenas em 2025", completa Fernando Rocha. 

A dívida líquida, que desconta os ativos do governo, também registrou queda de 1 ponto 
percentual em maio e chegou a 59,7% do PIB. Segundo o BC, o crescimento da atividade 
econômica contribuiu em 1,1 ponto. Em sentido oposto, a valorização cambial puxou a 
dívida 0,6 ponto percentual para cima. Quando o dólar cai, há elevação no valor da dívida 
líquida em reais porque são descontadas as reservas internacionais, mensuradas em 
moeda americana. 
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O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve em 
patamar recorde, segundo divulgou o IBGE. O número de desempregados totalizou 14,8, 
milhões de pessoas. "Essa taxa e o contingente de desocupados mantêm o recorde 
registrado no trimestre encerrado em março, o maior da série desde 2012", segundo 
informações do IBGE. 

No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era menor, de 12,6%. Já o 
número de desempregados aumentou 15,2% (mais 1,9 milhão de pessoas) na comparação 
anual e 3,4% (mais 489 mil pessoas) na comparação com o trimestre encerrado em 
janeiro. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD).  

A população ocupada (85,9 milhões de pessoas) também mostrou estabilidade em relação 
ao trimestre móvel anterior, mas ficou 3,7% abaixo do número que o país registrava no 
trimestre fechado em abril do ano passado, quando foram observados os primeiros 
efeitos da pandemia. Ou seja, o país tem menos 3,3 milhões de pessoas trabalhando 
desde o início da pandemia. 

O número de postos de trabalho perdidos, no entanto, tem diminuído. No trimestre 
terminado em março, o país havia perdido cerca de 6,6 milhões de ocupados na 
comparação com igual trimestre do ano passado. "Os efeitos da pandemia sobre a 
ocupação começaram em abril do ano passado. Então, por isso, a gente começa agora a 
ter uma tendência de diminuição dessa diferença do número de ocupados", explicou a 
analista da pesquisa, Adriana Beringuy. 

Na Carta de Conjuntura do segundo trimestre do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), os economistas Maria Andreia Parente Lameiras, Carlos Henrique Corseuil 
e Lauro Ramos observam que a alta recente no contingente de desempregados, que 
atingiu 15,2 milhões nos três meses terminados em março, ou 14,7% da força de trabalho, 
vem sendo influenciada pelo retorno de pessoas que ficaram inativas ao mercado. 

Os economistas calculam que, de janeiro a março, a população economicamente ativa 
(formada por ocupados e pessoas em busca de uma ocupação) aumentou em 567 mil, 
segundo dados da PNAD Contínua, do IBGE.  

Apesar do avanço, os pesquisadores destacam que a força de trabalho ainda está 4,4% 
aquém do patamar pré-pandêmico, de 105,1 milhões, registrado no primeiro trimestre de 
2020. Em igual período de 2021, esse contingente ficou em 100,5 milhões. 

“Para os próximos meses, a expectativa é que esse movimento de recomposição da força 
de trabalho se intensifique, tendo em vista que o avanço da vacinação, combinado à 
retomada mais forte da atividade econômica e à adoção de um auxílio emergencial menos 
abrangente e de menor valor, contribuirá para o retorno ao mercado de trabalho de uma 
parcela da população que havia migrado para a inatividade”, apontam os economistas. 

Nos 12 meses encerrados em março, os economistas calculam que o contingente de 
pessoas em idade de trabalhar que estava fora da força de trabalho por conta do 
desalento saltou de 4,8 milhões para quase 6 milhões, uma alta de 25%. Em relação ao 
total da população em idade para trabalhar, a fatia de desalentados avançou de 2,8% de 
janeiro a março do ano passado para 3,4% em igual intervalo deste ano. 

O estudo aponta, ainda, que as pessoas que se declaram subocupadas – ou seja, que estão 



 

4 

Semanal (28/06-04/07/2021) 
0427/06/2021) 

 
empregadas, mas gostariam e poderiam trabalhar mais – alcançaram 8,2% do total de 
ocupados no primeiro trimestre de 2021, um ponto acima do primeiro trimestre de 2020. 
A taxa combinada de desocupação e subocupação atingiu 21,7% no primeiro trimestre do 
ano, maior valor da série da PNAD Contínua, que começou em 2012. 
 
"Além da recomposição da força de trabalho, o nível elevado de subocupados também 
pode atuar como um limitador à queda da desocupação, tendo em vista que, antes de 
abrir uma nova vaga, há a possibilidade de estender a jornada de trabalho de indivíduos já 
ocupados", afirmam Maria Andreia, Corseuil e Ramos. Segundo eles, o aumento do 
desemprego, da subutilização da força de trabalho e do desalento corrobora a visão de 
que o mercado de trabalho brasileiro segue deteriorado. 
 
Segundo informou a FGV, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 4,3 pontos em 
junho, para 98,8 pontos, o maior nível desde dezembro de 2013. Com a terceira alta 
mensal consecutiva, a média do segundo trimestre de 2021 superou a do trimestre 
anterior, em 7,2 pontos. 
 
Conforme a FGV, a alta da confiança empresarial reflete a continuidade da fase de 
retomada da economia, sob o comando da indústria. Outro destaque em junho foi o setor 
de Serviços. Após a terceira alta seguida, a confiança do setor alcança o maior nível desde 
o início da pandemia. 
 
"Ressalve-se que a recuperação deste setor [serviços] continua ocorrendo de forma 
heterogênea, com os segmentos de serviços prestados às famílias avançando mais 
lentamente e sob influência ainda preponderante das expectativas. A aceleração do 
programa de vacinação é essencial para a normalização do nível de atividade deste 
segmento ao longo do segundo semestre", avaliou Aloisio Campelo Jr., Superintendente 
de Estatísticas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). 
 
O Índice de Confiança Empresarial consolida os índices de confiança dos quatro setores 
cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV/Ibre: Indústria, Serviços, 
Comércio e Construção. Todos os setores que integram o ICE registraram alta no mês. E 
em todos os casos, a alta foi motivada tanto pela melhora das avaliações sobre o estado 
atual dos negócios, quanto das expectativas de curto prazo, com exceção do Comércio, 
neste último caso. A Indústria e o setor de Serviços contribuíram com mais de 80% para a 
variação da confiança no mês. 
 
Segundo o levantamento, a confiança empresarial subiu em junho em 82% dos 49 
segmentos pesquisados. Entre os grandes setores, apenas no comércio houve redução da 
disseminação de alta entre os segmentos. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 

As estatísticas mensais do emprego formal, por meio do Novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados  (Novo Caged), do Ministério da Economia e sistematizados 
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pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), mostram que, em 
maio, a Bahia gerou 10.040 postos de trabalho com carteira assinada, resultado que 
decorre da diferença entre 56.534 admissões e 46.494 desligamentos. Dessa forma, a 
Bahia liderou a geração de emprego formal no Nordeste no mês. 

Apesar do contexto sanitário mundial atípico, o estado ocupou a primeira posição em 
relação à geração de posições celetistas dentre os estados nordestinos e a sétima dentre 
os estados brasileiros em maio de 2021.  

Todos os setores de atividade econômica apresentaram saldos positivos em maio: Serviços 
(+3.172 postos), Indústria geral (+2.968 postos), Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas (+2.405 postos), Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura (+780 postos) e Construção (+715 postos).  

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a Bahia criou (62.384 postos) e seguiu a 
tendência apresentada pela região nordestina (124.671 postos) e a do país (1.233.372 
postos). O estado ocupou a primeira posição no Nordeste, seguido pelo Ceará (23.945 
postos). No Brasil, o estado baiano está no sétimo lugar, levando em conta a série 
ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo. A capital do estado 
também apresentou saldo positivo em maio (2.303 postos) e no acumulado do ano 
(14.604 postos). 

O governador Rui Costa e o presidente da Bridgestone Latin America, Fábio Fossen, 
assinaram o termo de compromisso, dia 30 de junho, na sede da empresa, em Camaçari, 
visando investimentos de mais R$ 700 milhões na Bahia pela Bridgestone. O aporte será 
para a ampliação da unidade em Camaçari propiciando a criação de 420 novos postos de 
trabalho e amplia a capacidade da fábrica em até 25%.  

O governador destacou que a Bahia é sempre elogiada pelos investidores pela qualidade 
da mão de obra e por ser um lugar e um bom ambiente de negócios. “A nossa visão é que 
um governo deve se comportar como um grande facilitador, atraindo de forma 
transparente os negócios e proporcionando as condições para ele se realizar. Esta 
conjunção de fatores é o que nos faz estar aqui comemorando algo que não é fácil”, disse. 
Para Fábio Fossen, “a confiança que a Bahia passa para as sedes da empresa no Japão e 
nos Estados Unidos e o ambiente de negócio encontrado no estado são fantásticos. Isso 
faz com que nós, mesmo nesta situação de pandemia e de incerteza econômica no Brasil, 
possamos fazer um cheque de R$ 700 milhões e expandir essa fábrica”. 
 
Em junho, de acordo com os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da 
Bahia (Fecomércio-BA), 64,8% das famílias em Salvador têm algum tipo de dívida. Essa é a 
segunda alta consecutiva e a maior desde novembro do ano passado (65,1%). Em relação 
a maio, houve um aumento de 4,3 pontos percentuais, representando um crescimento de 
60 mil famílias que passaram a ter alguma dívida a pagar, no total de 602 mil endividadas. 
 
Na contramão das expectativas, a pandemia de covid-19 colaborou com o desempenho da 
fruticultura. As exportações de frutas e suas preparações na Bahia cresceram 17,8% até 
maio deste ano, para US$ 53,2 milhões, em comparação com o mesmo período de 2020. 
Em volume, o aumento ficou em 15%, com embarques de 46,2 mil toneladas. A União 
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Europeia é o principal mercado, com 42,5% do volume vendido, com destaque a países 
como Países Baixos, Espanha, Alemanha e Reino Unido. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 
 

 O Centro de Análise de Fibras da Associação baiana dos produtores de algodão 
(Abapa), em Luís Eduardo Magalhães, divulgou o resultado das primeiras amostras 
do algodão da Bahia colhido nesta safra e a classificação por HVI atesta 
“qualidade premium” do produto. (Seagri-BA, 28/06/2021). 
 

 A colheita começou no estado há exatamente um mês (dia 28 de maio) e as 
expectativas são muito boas, já que durante todo o ciclo da planta foi percebido 
um clima favorável, marcado por chuvas regulares. (Seagri-BA, 28/06/2021). 
 

 O resultado disso, somado à tecnologia aplicada nos cultivos, é uma produtividade 
estimada em 2% superior à auferida na safra passada. (Seagri-BA, 28/06/2021). 
 

 Os números apontam para uma produtividade de 317,3 arrobas por hectare de 
algodão em capulho ou 1.951,4 quilos por hectare de algodão em pluma. A 
produção total está estimada em 520.363 toneladas de algodão em capulho, para 
uma área plantada de 266.662 hectares. Atualmente, 97% da produção total de 
algodão da Bahia sai da região Oeste. (Seagri-BA, 28/06/2021). 
 
 

 “Em pouco mais de 20 anos, o Brasil deixou de ser o segundo maior importador de 
pluma do mundo para se tornar o segundo maior exportador. Perdemos em 
volume de oferta para o mercado externo apenas para os Estados Unidos, mas isso 
é algo que deve mudar dentro de alguns anos”, comenta Luiz Carlos Bergamaschi, 
presidente da Abapa. (Seagri-BA, 28/06/2021). 
 

 Dados da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), apresentados 
no início do mês de junho, indicam que a produção da pluma, na Bahia, deve ser 
13% menor neste ciclo, com retração de área plantada em 15%.  A maior 
rentabilidade relativa de outras commodities da região, como soja e milho, é a 
principal razão para o recuo. (Seagri-BA, 28/06/2021). 
 
 

 “Uma redução de área e produção, quando olhada sem uma análise conjuntural, 
pode parecer algo ruim. Mas, no caso do algodão brasileiro, e, em especial da 
Bahia, isso reflete a sustentabilidade e a maturidade da nossa matriz produtiva, 
que é variada e balanceada em função do mercado. Além disso, a Bahia faz apenas 
uma safra, o que torna a decisão de plantio ainda mais acurada”, defende Luiz 
Carlos Bergamaschi, que prevê que os bons números da safra que vem sendo 
colhida impactem positivamente nas pretensões de plantio dos agricultores 
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baianos para o ano que vem, e estima em 5% o aumento da área destinada ao 
algodão para 2021/2022 no estado. (Seagri-BA, 28/06/2021), 
 

 A lei Nº 7.932, de 19 de setembro de 2001, instituiu o Programa de Incentivo à 
Cultura de Algodão (Proalba). O programa concede crédito presumido de até 50% 
(cinquenta por cento) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), incidente sobre o valor de 
comercialização do algodão. (Seagri-BA, 28/06/2021). 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial nacional, em maio de 2021, avançou 1,4% frente a abril 
(série com ajuste sazonal), interrompendo três meses consecutivos de queda, 
quando acumulou perda de 4,7%, segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Já 
em relação a maio de 2020, o crescimento foi de 24,0%, nona taxa positiva 
consecutiva e a segunda mais elevada da série histórica, abaixo apenas da 
registrada em abril último (34,7%). No ano, a indústria acumula alta de 13,1% e, 
em doze meses, de 4,9%. O avanço (1,4%) da indústria em maio, frente ao mês 
anterior, foi acompanhado por duas das quatro das grandes categorias econômicas 
e 15 dos 26 ramos pesquisados. Entre as atividades, as influências positivas mais 
importantes vieram de produtos alimentícios (2,9%), em alta após a queda de 3,2% 
no mês anterior; coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,0%), 
que eliminou parte da perda de 10,0% registrada em abril, e por indústrias 
extrativas (2,0%), com o terceiro mês seguido de crescimento, acumulando 
expansão de 10,0% no período. Por outro lado, entre as dez atividades em queda, 
os principais impactos negativos foram de produtos de borracha e de material 
plástico (-3,8%); máquinas e equipamentos (-1,8%); e produtos têxteis (-6,1%). 
(IBGE, 02/07/2021). 
 

 Na comparação com maio de 2020, as quatro grandes categorias econômicas 
tiveram resultados positivos, além de 22 dos 26 ramos, 69 dos 79 grupos e 76,3% 
dos 805 produtos pesquisados. O mês de maio de 2021 (21 dias) teve um dia útil a 
mais do que o mesmo mês de 2020. O resultado positivo elevado reflete a baixa 
base de comparação, já que em maio de 2020 o processo de produção ainda 
estava bastante afetado pelo isolamento social devido à pandemia. Entre as 
atividades, as principais influências vieram de veículos automotores, reboques e 
carrocerias (216,0%), máquinas e equipamentos (64,9%), metalurgia (49,3%), 
indústrias extrativas (11,8%) e produtos de minerais não-metálicos (47,1%). Entre 
as quatro atividades em queda, produtos alimentícios (-4,9%) e coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis (-5,9%) exerceram as influências 
negativas mais intensas. (IBGE, 02/07/2021). 
 

 O Índice Gerente de Compras (PMI) do setor industrial da IHS Markit para o Brasil, 
avançou de 53,7 em maio para 56,4 em junho. Destaca-se a melhoria mais nítida 
nas condições operacionais em quatro meses. No entanto, a análise média do 
segundo trimestre (54,1) ficou abaixo da verificada no trimestre anterior (55,9). A 
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saúde do setor industrial brasileiro melhorou ainda mais em junho, com um 
aumento mais intenso nas vendas sustentando expansões mais rápidas na 
produção, compra de insumos e índice de emprego. A confiança nos negócios 
também se fortaleceu no decorrer do ano. Os dados do PMI continuaram 
apontando para pressões de custo intensas entre os fabricantes de produtos, uma 
vez que a escassez global de matéria-prima e a fraqueza da moeda exerceram 
pressão adicional sobre os custos. (Valor Econômico, 01/07/2021). 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da FGV/Ibre subiu 3,4 pontos em junho 
para 107,6 pontos, maior valor desde fevereiro (107,9 pontos). Em médias móveis 
trimestrais, o índice subiu 1,1 ponto. Para Claudia Perdigão, economista da 
FGV/Ibre, “pelo segundo mês consecutivo, houve melhora na confiança da 
indústria influenciada pelo avanço das expectativas em relação aos próximos 
meses. A recuperação das economias externas e o avanço do processo de 
vacinação no país contribuem para o aumento do otimismo das empresas. Apesar 
disso, é preciso cautela considerando que o setor ainda enfrenta dificuldades com 
a escassez de insumos, aumento dos custos que incluem a mudança de bandeira 
para a energia elétrica, podendo ser fatores limitadores para uma recuperação 
mais robusta no segundo semestre”. Após cinco quedas consecutivas, o Índice de 
Situação Atual (ISA) subiu 1,8 ponto, para 111,3 pontos. A melhora das 
perspectivas ocorre em 13 dos 19 segmentos pesquisados, o Índice de Expectativas 
(IE) subiu 5,0 pontos para 104,0 pontos sendo o segundo mês consecutivo a 
registrar variação positiva após quatro meses de queda. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada subiu 1,6 ponto percentual, para 79,4%, maior valor desde 
janeiro. (79,9%) (FGV/Ibre, 28/06/2021). 
 

 A indústria brasileira tem se movimentando para se proteger de eventuais 
apagões, devido à crise hídrica histórica, que tem pressionado o sistema nacional 
de geração de energia, ainda muito baseado na produção das usinas hidrelétricas. 
Entre as estratégias apresentadas estão a compra de equipamentos que tragam 
redução do consumo de energia e investimentos em cogeração nas fábricas. Em 
paralelo, grandes conglomerados estão avaliando o programa de redução 
voluntária do consumo de energia. A ideia é permitir que as indústrias desloquem 
voluntariamente sua demanda de energia para fora dos horários “de ponta”, 
ajudando a desafogar o sistema elétrico e evitar o risco de apagões. (Valor 
Econômico, 02/07/2021). 
 

 No setor de borracha, a fabricante de pneus Bridgestone vai investir R$ 700 
milhões para modernizar e ampliar a capacidade de produção na unidade de 
Camaçari, na Bahia. Um dos objetivos da empresa é preparar a fábrica para 
atender o segmento de carros elétricos. O início das obras está programado para o 
quarto trimestre deste ano e vão elevar o limite de produção na unidade de 3,5 
milhões para 4,3 milhões de pneus por ano, 23% de aumento. A expectativa é que 
a expansão crie 420 empregos entre fixos e temporários. A fábrica de Camaçari foi 
inaugurada em 2006 e emprega hoje cerca de 900 pessoas contratadas e mais 400 
de forma indireta. Na unidade são produzidos pneus para carros de passeio, 
caminhonetes e picapes, tanto para o mercado interno como para exportação. Em 
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2016, a fábrica já tinha recebido outro grande investimento. Segundo a 
companhia, com o novo aporte, o total investido em ampliações e modernizações 
desde o início das operações chega a R$ 1 bilhão. (Valor Econômico, 01/07/2021). 
 

 A indústria baiana, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia no 
Novo Caged, apresentou saldo positivo de 2.968 postos formais de trabalho, sendo 
2.463 postos gerados na indústria de transformação, 345 em água, esgoto, 
atividades de gestão de resíduos e descontaminação, 126 na indústria extrativa e 
34 em eletricidade e gás. Destaca-se também a criação de 715 postos na indústria 
da construção. Entre as atividades da indústria de transformação destaca-se com 
saldo positivo a fabricação de produtos alimentícios (1.420 postos) e a preparação 
de couro, fabricação de artefatos de couros, artigos de viagem e calçados (639 
postos). Por outro lado, a maior perda de postos trabalho ocorreu no setor de 
veículos automotores (-764 postos). (Ministério da Economia, 01/07/2021).      
  

4. Comércio Varejista 
 

 O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do Instituto Brasileiro de Economia da 
FGV apresentou em junho crescimento de 2,0 pontos, passando de 93,9 para 95,9 
pontos, sendo o maior nível registrado desde setembro do ano passado (99,6 
pontos). Em médias móveis trimestrais, a expansão foi de 7,8 pontos, segunda alta 
depois de seis meses de quedas consecutivas. (FGV/Ibre, 29/06/2021). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens e Turismo (CNC) revela que o 
percentual de famílias endividadas no país atingiu em junho 69,7%, alta de 1,7 
ponto percentual em relação a maio. Na comparação a junho do ano passado a 
alta foi de 2,5 pontos. (CNC, 01/07/2021). 
 

 Em junho, o percentual de famílias com dívidas ou com contas em atraso atingiu 
25,1%, acima do nível de maio, e abaixo em 0,3 ponto percentual em relação a 
junho de 2020. A parcela das famílias que declarou não ter condições de pagar as 
contas ou dividas e que permaneceu inadimplente aumentou de 10,5% para 10,8% 
na avaliação mensal. Em relação a junho de 2020, o indicador está abaixo do 
observado em 0,8 ponto. (CNC, 01/07/2021). 
 

 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) da FGV/Ibre subiu 4,3 pontos em junho, 
passando para 98,8 pontos, registrando o maior nível desde dezembro de 2013. 
Após a terceira alta consecutiva, a média do segundo trimestre de 2021 foi 
superior a do terceiro trimestre anterior em 7,2 pontos. Em junho, dos 49 
segmentos integrantes do ICE a confiança empresarial subiu em 82%. Entre os 
grandes setores, apenas no Comércio houve redução da disseminação. (FGV/Ibre, 
01/07/ 2021). 
 

 Em junho, de acordo com os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado da Bahia (Fecomércio-BA), 64,8% das famílias em Salvador têm algum tipo 
de dívida. Essa é a segunda alta consecutiva e a maior desde novembro do ano 
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passado (65,1%). Em relação a maio, houve um aumento de 4,3 pontos 
percentuais, representando um crescimento de 60 mil famílias que passaram a ter 
alguma dívida a pagar, no total de 602 mil endividadas. (Fecomércio-BA, 
01/07/2021). 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da FGV/Ibre, subiu 5,7 pontos em junho, 
para 93,8 pontos, a terceira alta consecutiva no ano, registrando o maior valor 
desde fevereiro de 2020. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 5,4 
pontos. “A confiança do setor de serviços fecha o primeiro semestre em alta 
atingindo o maior nível desde o início da pandemia. O resultado positivo desse mês 
foi influenciado pela percepção de melhora do volume de serviços e avanço das 
expectativas em relação aos próximos meses. A ampliação do programa de 
vacinação, redução das medidas restritivas e melhora na confiança dos 
consumidores ajudam a explicar o momento de recuperação do setor. A 
continuidade desses fatores positivos é fundamental para o andamento do cenário 
de retomada nos próximos meses”, avaliou Rodolpho Tobler, economista da 
FGV/Ibre. (FGV). 
 

 Os últimos resultados positivos da confiança de serviços mostram que o setor se 
aproxima do nível pré-pandemia. Analisando a média móvel trimestral é possível 
notar que depois de iniciar 2021 em ritmo mais fraco, o setor volta a registrar 
variação positiva, a mais alta desde o início da recuperação quando o resultado era 
muito influenciado pela base de comparação. A alta nesse trimestre atingiu todos 
os principais segmentos, exceto informação e comunicação, cujo resultado no 
primeiro trimestre tinha sido positivo ao contrário dos demais. “A continuidade 
dessa recuperação depende do controle da pandemia e, consequentemente, a 
flexibilização gradual das medidas restritivas de circulação e funcionamento de 
estabelecimentos”, completa Tobler. (FGV). 
 

 Representantes da Diagnósticos da América SA (Dasa) afirmaram que o conselho 
de administração aprovou a compra, através da subsidiária Ímpar Serviços 
Hospitalares, das empresas sócias e controladoras da GEM Assistência Médica, 
pelo montante de R$ 750 milhões. A Ímpar acertou a compra de 100% da Paquetá 
Participações e da AMO Participações. As duas juntas são donas de 99,69% do 
capital social total da GEM e de 100% do capital votante da companhia. Segundo a 
Dasa o valor total está sujeito a ajustes de acordo com os mecanismos padrões 
deste tipo de operação, que ainda será submetida à ratificação dos acionistas em 
uma assembleia geral a ser convocada. A GEM Assistência Médica Especializada 
atua na prestação de serviços de oncologia, com tratamentos de quimioterapia, 
incluindo procedimentos e exames ambulatoriais, consultas médicas correlatas às 
linhas de cuidado em oncologia, tratamento ambulatorial oncológico e cirurgias 
oncológicas nos Estados da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. (Valor 
Econômico). 
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 O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a acelerar e registrou 

elevação de 0,64% no encerramento de junho, com avanço de 0,57% na terceira 
medição do mês. Com isso, acumula alta de 8,29% nos últimos 12 meses, informou 
a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Das oito classes de despesa componentes do 
índice, a maior contribuição partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação, que 
deixou recuo de 0,65% na terceira prévia de junho para elevação de 1,15% na 
leitura final do mês. Nessa classe de despesa, cabe mencionar o comportamento 
do item passagem aérea, cuja taxa passou de queda de 6,72% para aumento de 
12,47%. Subiram mais entre uma apuração e outra, Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,11% para 0,20%), e Alimentação (0,31% para 0,34%) enquanto houve mudança 
de rumo em Comunicação (-0,04% para 0,02%). Para as classes de despesa, vale 
destacar o comportamento dos itens: artigos de higiene e cuidado pessoal (-1,21% 
para -0,71%), frutas (-4,85% para -3,29%) e mensalidade para internet (-0,56% para 
-0,32%). Em contrapartida, abrandaram o ritmo de alta os grupos Transportes 
(1,44% para 1,04%), Habitação (1,04% para 0,89%), Vestuário (0,48% para 0,41%) e 
Despesas Diversas (0,29% para 0,24%). Nas classes de despesa, sobressaíram os 
itens gasolina (2,73% para 1,89%), tarifa de eletricidade residencial (3,03% para 
2,09%), calçados infantis (0,85% para 0,01%) e alimentos para animais domésticos 
(2,75% para 2,03%). (Valor Econômico). 
 

 O colapso do turismo internacional provocado pela pandemia de covid-19 deverá 
resultar em perda superior a US$ 4 trilhões à economia mundial em 2020 e 2021. A 
estimativa é da Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 
(Unctad). Os especialistas não esperam retorno da atividade do turismo 
internacional aos níveis pré-covid antes de 2023, segundo relatório divulgado 
ontem. As principais barreiras são a contenção lenta do vírus, a baixa confiança do 
viajante e o ambiente econômico ruim. A entidade conclama a comunidade 
internacional a fazer um esforço de vacinação, para permitir o retorno do turismo 
e atenuar as perdas, sobretudo em países em desenvolvimento altamente 
dependentes de visitantes. Segundo a Unctad, em 2020 as perdas alcançaram US$ 
2,4 trilhões com os impactos diretos e indiretos da queda de 73% no turismo 
internacional. Para este ano, as perdas poderão variar de US$ 1,7 trilhão a US$ 2,4 
trilhões, dependendo da evolução da pandemia. Em alguns países, o setor de 
turismo baixou os preços para tentar atrair clientes já vacinados. Na Turquia, onde 
o turismo representa 5% do PIB, hotéis na costa do Mar Egeu oferecem pacotes de 
uma semana, com o bilhete aéreo, para turistas europeus por US$ 300. (Valor 
Econômico). 
 

 O Ministério do Turismo entregou em 28.06, duas igrejas que passaram por obras 
de restauração com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Em Itaparica (BA), foi reinaugurada a Matriz do Santíssimo 
Sacramento e, em Maragogipe (BA), a Matriz do São Bartolomeu. A igreja Matriz 
do Santíssimo Sacramento, em Itaparica, passou por obras que tiveram 
investimentos de R$ 9,4 milhões do Iphan. No mesmo contrato, mais de R$ 600 mil 
foram destinados para obras da Igreja de São Lourenço, que fica nas proximidades. 
(MTur). 
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 Um receptivo turístico será construído no atracadouro de Camamu, na Costa do 
Dendê, para oferecer mais comodidade a visitantes e moradores que utilizam o 
equipamento. O investimento é da ordem de R$ 331,4 mil e complementa a 
construção do atracadouro, fruto de convênio entre a  Secretaria de Turismo do 
Estado (Setur-BA) e o Ministério do Turismo.  A execução da obra cabe à Secretaria 
de Infraestrutura do Estado (Seinfra) / Superintendência de Infraestrutura de 
Transportes (SIT), tendo como empresa contratada a Veloso Construções e 
Serviços.  Outras obras vêm sendo realizadas pelo Governo do Estado para 
melhorar a infraestrutura turística na região. Os terminais hidroviários de Maraú e 
Barra Grande estão passando por recuperação, com previsão de conclusão para 
novembro. As melhorias incluem a requalificação dos flutuantes e do deque de 
madeira, em Maraú, e a construção de um novo atracadouro, além da restauração 
do já existente, no terminal de Barra Grande. (Setur). 
 

 Um grupo de trabalho com o desafio de proporcionar uma efetiva retomada das 
atividades turísticas no estado, seguindo os critérios de prevenção e combate ao 
novo coronavírus, foi constituído, no dia 30/06, na Secretaria de Turismo da Bahia 
(Setur). Um dos segmentos mais impactados pela pandemia, o turismo responde 
por 4% do PIB da Bahia.  (Setur). 
 

 Uma cerimônia virtual na quarta-feira, dia 30.06, marcou a adesão de 10 cidades 
brasileiras ao projeto-piloto de implantação de Destinos Turísticos Inteligentes 
(DTIs) no país. A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação técnica entre os 
Ministérios do Turismo e de Ciência e Tecnologia, é pioneira no Brasil e busca 
definir um formato nacional para a criação de DTIs. O trabalho envolve duas 
localidades da região Nordeste: Recife/PE e Salvador/BA, dentre outras. Os 
municípios foram selecionados a partir de critérios como conectividade, 
disponibilização de internet pública gratuita e índices de empreendedorismo e de 
desenvolvimento humano, entre outros. (MTur). 

 

6. Comércio Exterior 
 

 Na contramão das expectativas, a pandemia de covid-19 colaborou com o 
desempenho da fruticultura. As exportações de frutas e suas preparações na Bahia 
cresceram 17,8% até maio deste ano, para US$ 53,2 milhões, em comparação com 
o mesmo período de 2020. Em volume, o aumento ficou em 15%, com embarques 
de 46,2 mil toneladas. O desempenho segue a trajetória de alta de 2020, quando 
houve avanço de 11% no volume (164,4 mil toneladas) e 8% no valor (US$ 191,5 
milhões) em relação a 2019. A União Europeia é o principal mercado, com 42,5% 
do volume vendido, com destaque a países como Países Baixos, Espanha, 
Alemanha e Reino Unido. Os EUA também tiveram destaque, ocupando a terceira 
posição individualmente, com uma fatia de 4,4%. 
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 As certificações ampliam as possibilidades de inserção internacional. O país possui 

protocolos que facilitam a exportação, que embora não sejam exigidos 
oficialmente pelos parceiros comerciais, abrem portas ao comércio internacional. 
São uma espécie de passaporte para vendas externas. Há casos, como o da União 
Europeia, terceiro maior importador de carne brasileira, em que as exigências 
superam certificações sanitárias fixadas em acordos bilaterais. É preciso certificado 
de rastreabilidade do gado, que monitora origem e identificação do animal, a cargo 
do Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos 
(Sisbov), do Ministério da Agricultura. O governo credencia certificadoras, para 
garantir os padrões exigidos pelos importadores. Além das exigências fixadas em 
acordos bilaterais, protocolos avalizam a sustentabilidade da produção. (Valor 
Econômico, 29/06/2021). 

 Os enormes subsídios fornecidos por governos a suas empresas para atenuar o 
impacto da pandemia de covid-19 poderão desencadear uma nova onda de 
medidas de defesa comercial, incluindo sobretaxas às importações, e mais disputas 
entre os países, afirmam analistas. Em relatório sobre o monitoramento do 
comércio no G-20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) diz que até agora a moderação dessas 
economias e dos outros membros da entidade em política comercial impediu uma 
“aceleração destruidora de medidas protecionistas” em meio à pandemia. A 
eventual manutenção do volume significativo de subsídios fornecidos como parte 
da resposta à pandemia deve causar distorções e reações dos países para proteger 
suas indústrias. (Valor Econômico, 28/06/2021). 

 O déficit na balança comercial de produtos químicos atingiu a marca inédita de 
US$ 33,5 bilhões em 12 meses até maio, o maior saldo negativo já registrado pelo 
setor, segundo dados preliminares do Relatório de Estatísticas de Comércio 
Exterior (Rece), da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). O déficit 
em bases anualizadas é resultado de importações de US$ 45,2 bilhões e de 
exportações de US$ 11,7 bilhões, em produtos químicos, com taxas de crescimento 
de 9,4% e de 7,4%, respectivamente, na comparação com os dados consolidados 
de 2020. Para o presidente-executivo da Abiquim, Ciro Marino, esses números 
mostram o quão integrado aos grandes fluxos comerciais globais é o setor químico 
e a necessidade de que as políticas regionais de maior inserção internacional 
estejam condicionadas a uma agenda de competitividade. (Valor Econômico, 
29/06/2021). 

 O bom desempenho recente do real, que se valorizou 18,1% desde o pior 
momento de março – o que levou o câmbio aos R$ 4,9728 em 30/06 –, poderia ser 
ainda melhor. Diferentemente do esperado por analistas e pelo próprio Banco 
Central, o início do ciclo de altas da  taxa básica de juros da economia (Selic) não 
tem feito exportadores para acelerarem a internalização de suas receitas. Pelo 
contrário. A diferença entre as exportações embarcadas - divulgado pela Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex) – e o câmbio contratado, aquele que mostra somente 
os dólares que entram no Brasil, está no maior nível da série histórica. Em maio, o 
saldo em 12 meses chegou a US$ 34 bilhões. Se contabilizadas as três primeiras 
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semanas de junho, ele sobe a US$ 38,7 bilhões. O fato de que esse “gap” voltou a 
crescer intriga observadores, uma vez que a Selic, nas mínimas históricas, era tida 
como um dos principais – se não o maior – motivo da decisão dos agentes de 
manter receitas “estacionadas” no exterior. (Valor Econômico, 01/07/2021). 

 Em artigo no jornal Valor Econômico, o economista-chefe do Itaú Unibanco Mario 
Mesquita, defendeu a tese que economia fechada e com políticas voltadas a 
indústrias tradicionais, deixa o país com menor inovação e crescimento. Segundo 
ele, a relação entre inovação e comércio internacional é complexa, mas positiva. 
Em uma economia mais aberta ao mundo, os ganhos potenciais a serem derivados 
de uma inovação são maiores, uma vez que o mercado que poderá ser acessado é 
maior. Por outro lado, empresas que enfrentam competição externa têm maior 
incentivo para inovar, ou podem não resistir em um ambiente competitivo mais 
difícil - a abertura incentiva a inovação, sob esse prisma, tanto do ponto de vista 
dos incentivos quanto das sanções. A abertura comercial favorece, também, a 
atualização tecnológica, o que é particularmente importante para economias que 
devem fechar o hiato de conhecimento. Entre as economias líderes de inovação, 
segundo os dados da World Intellectual Property Organization, (Wipo), o grau de 
abertura médio é de 49% (comércio exterior sobre PIB), ante menos de 30% no 
Brasil. (Valor Econômico, 01/07/2021). 

 

7. Finanças Públicas 
 
 O congelamento das despesas públicas pelo período de 20 anos, a partir do ano de 

2017, previsto na pela lei do Teto de Gastos, define que essas despesas devem ser 
corrigidas pela inflação acumulada dos últimos 12 meses, sempre no mês de junho, 
tendo como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).  
 

 Segundo especialistas, apesar de inflação estar alta, devendo atingir, agora no mês 
de junho (momento de correção da Lei do Teto) 8,4%. Ao final do ano, apesar de  
alguns riscos e incertezas, das próprias limitações da pandemia, da crise energética  
e de outros fatores, ela tende a arrefecer. 
     

 Considerando que a previsão de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
que corrige grande parte das despesas públicas (aposentadorias, abonos salariais, 
benefícios sociais e outros) atinja no máximo 5,8%, especialistas analisam que esse 
fator abriria um espaço de gastos de aproximadamente R$ 47 bilhões, 
considerando as despesas totais e as definidas para o Teto, no ano de 2022.  

             

 Foi publicada, na última semana de junho, a Lei 14.178 que faz ajustes na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). O objetivo é realizar novas contratações de professores 
nas universidades federais criadas entre 2018 e 2019. A lei prevê também 
contratação de pessoal para o Corpo de Bombeiros Militar e para a Polícia Militar 
do Distrito Federal (PMDF).   
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 Pela nova Lei serão beneficiadas as Universidades federais do Delta do Parnaíba 

(PI), do Agreste de Pernambuco (PE), de Catalão e Jataí (GO), de Rondonópolis 
(MT) e do Norte do Tocantins (TO). 

 
 Inicialmente estavam previstos no Projeto de Lei, um efetivo de 178 bombeiros e 

543 polícias militares (PMs), no entanto, houve um ajuste por parte dos Deputados 
e Senadores para que esses números aumentassem para 378 bombeiros e 750 
policiais militares, para o Distrito Federal. Ressalta-se que essa promulgação 
resultará numa despesa de aproximadamente R$ 22 milhões em 2021.  
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Maio Junho Julho  Tendência 

Indústria (abr.) -10,0 -16,3 -9,8  2,3 3,7 7,6  
 

Comércio (abr.) 36,6 5,0 -0,3  17,8 14,2 7,8  
 

Serviços (abr.) 22,4 -3,5 -12,1  23,4 21,4 18,8  
 

Agricultura (maio)(2) 4,1     4,1 4,1 4,1 
 

Exportações (maio) 28,0 13,0 2,2   43,0 10,0 25,0 
 

Importações (maio) 48,0 37,3 -0,6   52,0 80,0 40,0 
 

ICMS (abr.)(3) 30,4 21,0 6,9  48,1 18,9 12,6  
 

FPE (abr.)(3) 32,4 19,5 2,7  30,1 36,2 16,4  
 

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  

Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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