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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, apresentou dia 31 um novo pacote de 
estímulos à economia do país de US$ 2,3 trilhões, focado, principalmente, em 
investimentos em infraestrutura. A proposta de Biden tem como objetivo colocar o setor 
corporativo dos EUA como financiador de projetos que coloquem milhões de norte-
americanos para trabalhar em obras, bem como no combate à mudança climática e na 
promoção de serviços sociais. 
 
Juntamente a seu pacote de alívio de US$ 1,9 trilhão de dólares, o plano de infraestrutura 
de Biden daria ao governo federal um papel maior na economia dos EUA do que tem tido 
em gerações, respondendo por 20% ou mais da produção anual. 
 
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse, 
dia 30, que Impulsionado por Estados Unidos e China, o crescimento global está 
acelerando, porém ela apontou para os riscos de uma recuperação dessincronizada entre 
os países. 
 
Para o FMI, no entanto, a revisão do crescimento para cima foi, "em parte, devido ao 
apoio político adicional", incluindo o gigantesco plano de US$ 1,9 trilhão do presidente 
dos Estados Unidos, e, "em parte", aos efeitos esperados das campanhas de vacinação em 
"muitas" economias avançadas. 
 
"Tudo depende da trajetória da pandemia", explicou ela, já que o progresso na imunização 
é desigual, e novas cepas do vírus dificultam as perspectivas de crescimento, 
"particularmente na Europa e na América Latina". Além disso, pode haver "mais pressão" 
sobre os mercados emergentes "vulneráveis" com capacidade fiscal limitada. 
 
O tradicional relatório da instituição de Washington sobre as novas perspectivas para a 
economia mundial será publicado apenas em seis de abril. O economista-chefe para 
América Latina e Caribe do Banco Mundial, Martin Rama, afirmou, dia 29, que a região da 
América Latina e Caribe foi a região mais prejudicada do mundo em termos econômicos 
pela covid-19 em 2020 e deve ser marcada novamente pela pandemia em 2021. 
 
Na divulgação do relatório do Banco Mundial "Renewing with Growth" (Renovando com 
Crescimento), o economista-chefe disse que a região foi mais impactada porque teve de 
enfrentar um maior tempo de quarentena. Além disso, a segunda onda do vírus e a 
lentidão para vacinação são os principais percalços para a recuperação dos países. 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/joe-biden/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/11/biden-assina-pacote-de-estimulo-de-us-19-trilhao.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fmi/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/11/biden-assina-pacote-de-estimulo-de-us-19-trilhao.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/11/biden-assina-pacote-de-estimulo-de-us-19-trilhao.ghtml
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Segundo o Banco Mundial, a região da América Latina e Caribe registrou queda de 6,7% 
em 2020, mas deve crescer 4,4% em 2021, 3%, em 2022, 2,7% em 2023%. O Brasil, por sua 
vez, teve retração de 4,1% em 2020 e deve crescer 3% em 2021, 2,5% em 2022 e 2,3% em 
2023. 
 
A forte contração causada pela pandemia em 2020 teve enormes custos econômicos e 
sociais. A taxa de desemprego aumentou e a pobreza disparou, embora em alguns países, 
como no Brasil, o uso massivo de transferências sociais tenha contribuído muito para 
amortecer o impacto social da crise, avaliou o Banco Mundial. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,2% de novembro de 2020 a janeiro deste ano 
e atingiu 14,3 milhões de pessoas, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) na quarta-feira (31). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 
 
Segundo o instituto, embora a taxa de desocupação tenha ficado estável frente ao 
trimestre de agosto a outubro de 2020 (14,3%), é a mais alta para um trimestre até 
janeiro. Já o número de pessoas ocupadas aumentou 2% e chegou a 86 milhões. Isso 
representa 1,7 milhão de pessoas a mais no mercado de trabalho em relação ao trimestre 
encerrado em outubro. 
 
Apesar de perder força em relação ao crescimento observado no trimestre encerrado em 
outubro, a expansão de 2% na população ocupada é a maior para um trimestre encerrado 
em janeiro. Esse crescimento ainda tem influência do fim de ano, já que novembro e 
dezembro foram meses de crescimentos importantes”, explica a analista da pesquisa, 
Adriana Beringuy.  
 
A maior parte desse aumento na ocupação veio da população informal. O número de 
empregados sem carteira assinada no setor privado subiu 3,6% em relação ao trimestre 
anterior, o que representa um aumento de 339 mil pessoas, informou o IBGE. Os 
trabalhadores por conta própria sem o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
aumentaram em 4,8%, totalizando 826 mil pessoas a mais.  
 
No caso dos desalentados, grupo de pessoas que não buscaram trabalho, mas que 
gostariam de conseguir uma vaga e estavam disponíveis para trabalhar, após uma variação 
de 2,3%, o que representa estabilidade frente ao trimestre anterior. Esse grupo foi 
estimado em 5,9 milhões de pessoas, o maior número desde o início da série histórica da 
pesquisa, em 2012. 
 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados 
pelo Ministério da Economia, o Brasil gerou 401.639 empregos com carteira assinada em 
fevereiro, essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1.694.604 no mês 
passado, e as demissões, que totalizaram 1.292.965. 
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De acordo com o Ministério da Economia, esse é o melhor resultado para fevereiro desde 
o início da série histórica, em 1992, ou seja, em 30 em anos. Até então, o melhor resultado 
para meses de fevereiro, havia sido registrada em 2011, quando foram criadas 280.779 
vagas formais de emprego. 
 
O resultado positivo ocorre em meio à pandemia de covid-19 e ao aumento no número de 
contaminados e de mortes provocadas pela doença, que gera reflexos negativos na 
economia. 
 
Nos dois primeiros meses deste ano, ainda de acordo com o Ministério da 
Economia, foram geradas 659.780 vagas com carteira assinada. Em igual período do ano 
passado, foram abertos 277.517 empregos com carteira assinada. 
 
Com o resultado de fevereiro, o Brasil tinha saldo de 40.022.748 empregos com carteira 
assinada ao final do mês passado. Isso representa um aumento na comparação com 
janeiro deste ano e, também, com fevereiro de 2020 – quando o saldo estava, em ambos 
os meses, em 39,6 milhões. 
 
A produção industrial brasileira caiu 0,9% em fevereiro, na comparação com janeiro, 
interrompendo uma sequência de nove altas consecutivas, segundo divulgou o IBGE. Na 
comparação com fevereiro de 2020, porém, houve avanço de 0,4%, sexta taxa positiva 
consecutiva nessa base de análise. Em 12 meses, o setor acumula uma queda de 4,2%. No 
ano, ainda tem alta de 1,3%. 
 
Segundo o IBGE, com a interrupção da sucessão de altas, o setor industrial se encontra 
agora 13,6% abaixo do patamar recorde alcançado em maio de 2011 e 2,8% acima do 
nível pré-pandemia (fevereiro de 2020). 
 
Em fevereiro, três das quatro grandes categorias econômicas da indústria tiveram queda, 
com recuo em 14 dos 26 ramos pesquisados. Entre as atividades, as quedas que mais 
pressionaram o resultado geral da indústria em fevereiro vieram de veículos (-7,2%) e 
indústrias extrativas (-4,7%). 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 5,6 pontos em março, para 85,5 pontos, 
segundo divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Trata-se do menor nível desde julho 
de 2020 e da sexta queda mensal consecutiva. Com o resultado, a média do 1º trimestre 
ficou 6,1 pontos abaixo da média do trimestre anterior. 
 
“Com a piora do quadro de pandemia no país, a confiança empresarial sofre um forte 
recuo em março. Além da intensificação da tendência de desaceleração do nível de 
atividade que já se observava nos meses anteriores, houve um expressivo aumento do 
pessimismo em relação aos próximos meses, afetando as perspectivas de vendas e de 
contratações”, avaliou Aloisio Campelo Jr., superintendente de estatísticas do Instituto 
Brasileiro de Economia (FGV/Ibre). 
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O ICE consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens 
Empresariais produzidas pela FGV/Ibre: Indústria, Serviços, Comércio e Construção. 
 
Pela terceira vez consecutiva, houve recuo tanto do índice que mede a percepção sobre o 
quadro atual quanto do índice que reflete as expectativas em relação aos próximos meses.  
 
O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) cedeu 4,6 pontos, para 88,8 pontos, e o 
Índice de Expectativas (IE-E) caiu 8,6 pontos, para 83,2 pontos. O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve 
avançar 3% neste ano e 2,8% em 2022. 
 
Na Carta de Conjuntura divulgada na terça-feira (30), o Ipea também informou que a 
atividade econômica deve recuar 0,5% no primeiro trimestre por causa dos efeitos da 
pandemia de coronavírus. Com o descontrole da doença, estados e municípios voltaram a 
restringir o funcionamento de atividades que não são consideradas essenciais. 
 
A projeção do instituto para este ano é um pouco mais pessimista do que a do mercado de 
forma geral. No relatório Focus, do Banco Central, os analistas consultados avaliam que o 
PIB de 2021 deve crescer 3,18%. 
 
O Banco Mundial informou dia 29 que a previsão da instituição é que o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil cresça 3% em 2021, abaixo da média prevista para a América Latina, 
de 4,4%. A informação consta do relatório "Voltar a crescer”. 
 
O Banco Mundial já havia divulgado a previsão de crescimento de 3% do PIB brasileiro em 
2021, mas, na ocasião, a expectativa de alta para a América Latina era de 3,7%. Conforme 
o relatório divulgado, países vizinhos devem ter desempenho percentual superior ao do 
Brasil, por exemplo: Argentina (6,4%), Chile (5,5%) e Colômbia (5%). A América Latina e o 
Caribe sofreram os maiores danos na economia e na saúde durante a pandemia da covid-
19. A queda do PIB da região foi de 6,7% em 2020. 
 
O economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Martín Rama, 
disse que a pandemia transformou as economias da região e que a desigualdade pode ser 
ampliada. "A pandemia iniciou um processo de destruição criativa, que pode levar a um 
crescimento mais rápido, mas ao mesmo tempo ampliar a desigualdade dentro dos países 
na região e entre eles", disse. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 

A Bahia gerou 18.993 postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, resultado 
que decorre da diferença entre 60.982 admissões e 41.989 desligamentos. Os dados são 
do Caged, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, divulgados e 
sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
 
O saldo de fevereiro de 2021 ultrapassou o resultado de janeiro, quando 15.049 postos de 
trabalho foram criados, sem as declarações fora do prazo. Todos os setores geraram 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ipea/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-mundial/
http://g1.globo.com/economia/pib-o-que-e/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/05/banco-mundial-preve-alta-de-3percent-do-pib-do-brasil-em-2021-abaixo-da-media-mundial.ghtml
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postos no mês de fevereiro de 2021, com destaque para: Indústria geral (4.276 postos), 
Informação, comunicação e outras atividades (4.023 postos) e Comércio (3.871). 
 
Os dados referentes à localização dos saldos de empregos distribuídos no estado, em 
fevereiro de 2021, apresentam ganho de emprego na Região Meropolitana de Salvador 
(RMS) e no interior. De forma mais precisa, a RMS respondeu por 43,3% dos postos de 
trabalho criados (8.226) no segundo mês do ano, enquanto o interior gerou a maior parte 
dos postos celetistas, 10.767, representando 56,75% do saldo total. Quanto ao saldo de 
emprego acumulado no ano de 2021, destaca-se a abertura de postos de trabalho com 
carteira assinada na RMS (12.163 postos) e criação de posições celetistas no interior 
(21.118 postos). 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) ameaçou suspender a venda da Refinaria Landulpho 
Alves (Rlam), na Bahia, por suspeitar que o valor tenha sido abaixo do mercado. 

Uma semana depois de a Petrobras assinar contrato com o novo dono – o fundo de 
investimento Mubadala, dos Emirados Árabes –, o ministro Walton Alencar pediu que sua 
equipe técnica apresente um parecer para decidir se suspende ou não a privatização da 
fábrica de combustíveis. 

O contrato de venda da refinaria para o Mubadala foi assinado no último dia 24, logo após 
o conselho de administração da Petrobras aprovar a conclusão do negócio. O fundo árabe 
vai pagar US$ 1,65 bilhão pela refinaria. Mas, segundo o ministro do TCU, a própria 
Petrobrás havia definido um preço de US$ 3,04 bilhões como referência no processo de 
alienação do ativo. Diante da diferença entre o valor fechado com o Mubadala e o preço 
usado como referência pela Petrobras, o subprocurador-geral do TCU, Lucas Rocha 
Furtado, alertou o ministro sobre a venda da Rlam "a preços abaixo do seu valor de 
mercado. 

Com investimento total de R$ 15 bilhões em Parcerias Público-Privadas (PPPs) e 40 
contratos de concessão de infraestrutura, incluindo aeroportos e estradas, a Bahia é 
reconhecido pelo jornal Valor Econômico, na nova edição da sua revista especial Logística, 
como um dos estados pioneiros do país no setor, ao lado de São Paulo. Segundo o site 
Bahia Econômica, o governo baiano, está à frente de um dos projetos mais bem sucedidos 
entre as dez maiores PPPs brasileiras, o Metrô Salvador-Lauro de Freitas, e tem na Ponte 
Salvador-Itaparica um dos mais emblemáticos novos projetos do setor no país. 

A Bahia possui nove contratos de PPP e 40 de concessões administrativas em execução, 
totalizando mais de R$ 15 bilhões em investimentos em diversas áreas, com mecanismos 
de pagamento e garantias em execução há mais de 10 anos, ressalta a secretária executiva 
de PPP do Estado, Priscila Romano. Entre os principais contratos em vigor estão os da 
concessão da BA 093 e as PPPs do metrô Salvador-Lauro de Freitas e do Hospital do 
Subúrbio. Este último foi a primeira PPP em Saúde do Brasil, hoje reconhecida como um 
projeto de excelência, já tendo obtido quatro premiações internacionais, incluindo o 
Prêmio do Serviço Público das Nações Unidas. 
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O contrato de PPP mais recente é o de construção da Ponte Salvador-Itaparica (Sistema 
Viário Oeste), assinado em novembro de 2020. Com 12,4 quilômetros de extensão, o 
equipamento, destinado a ser a maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina, terá 
investimento de R$ 5,4 bilhões e aporte do Estado de R$ 1,5 bilhão, e será construído nos 
próximos cinco anos pelo consórcio vencedor da licitação, formado pelas empresas China 
Communications Construction Company (CCCC Ltd), CCCC South America Regional 
Company (CCCCSA) e China Railway 20 Bureau Group Corporation (CR20). 

Completam os contratos de PPP em vigor no Estado os de Diagnóstico por Imagem e do 
Instituto Couto Maia, também na área de saúde, e ainda os da Arena Fonte Nova, do 
Emissário Submarino de Salvador, do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos no Subúrbio de 
Salvador e da BA-052. 

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

2. Agropecuária 

 
 De acordo com as estatísticas da produção pecuária do IBGE, coletados pelos 

sistemas de inspeção federal, estadual e municipal, para a Bahia, foram abatidas 
958,9 mil cabeças de bovinos (bois, vacas, novilhos e novilhas) entre janeiro e 
dezembro de 2020, o que correspondeu a uma queda de cerca de 20,0% na 
comparação com mesmo período de 2019.  
 

 O abate de suínos registrou ligeira queda de 0,8% em relação a 2019, totalizando 
141,7 mil cabeças abatidas no ano. Não obstante, observou-se um crescimento 
significativo dos abates em relação ao trimestre imediatamente anterior (25,3%) e 
ao 4º trimestre de 2019 (11,2%).  
 

 Por sua vez, os frangos abatidos no período somaram 127,4 milhões de cabeça, 
aumento de 6,6% em relação a 2019. No 4º trimestre (32,8 milhões de cabeças), os 
abates superaram em 2,9% os do 3° trimestre e em 5,4% os do mesmo trimestre 
de 2019. 
 

 Por fim, a aquisição de leite alcançou 564,5 milhões de litros no acumulado até o 
4° trimestre, com alta de 22,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O 
volume produzido no 4º trimestre (155,8 milhões de litros) avançou 15,6% na 
comparação com o 3º trimestre, e 34,7% na comparação com 4° trimestre de 
2019.  
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial nacional, de acordo com dados da Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE, recuou 0,7% em fevereiro em relação ao mês 
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anterior, interrompendo uma sequência de nove altas consecutivas. O setor se 
encontra agora 13,6% abaixo do patamar recorde alcançado em maio de 2011 e 
2,8% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020). No ano, a indústria 
acumula alta de 1,3% e, em 12 meses, queda de 4,2%. O recuo de 0,7% da 
indústria, de janeiro para fevereiro de 2021, teve perfil disseminado de taxas 
negativas, alcançando três das quatro das grandes categorias econômicas e 14 dos 
26 ramos pesquisados. Em janeiro, já havia sido observado uma redução de taxas 
positivas entre os ramos de atividades e, em fevereiro, houve predominância de 
taxas negativas. (IBGE, 01/04/2021). 
  

 As atividades que se destacaram em influência negativa esse mês foram as de 
veículos automotores, reboques e carrocerias (-7,2%), que havia acumulado 
1.249,2% de expansão em nove meses seguidos de crescimento, e de indústrias 
extrativas (-4,7%), que havia crescido em dezembro (3,8%) e janeiro (1,0%). Por 
outro lado, entre as 12 atividades em alta, outros produtos químicos (3,3%) e 
máquinas e equipamentos (2,8%) apontaram os principais impactos positivos em 
fevereiro de 2021. A primeira registra o quarto mês seguido de expansão na 
produção, acumulando no período ganho de 9,4%, enquanto a segunda elimina a 
redução de 2,0% registrada em janeiro de 2021, quando interrompeu oito meses 
consecutivos de alta. (IBGE, 01/04/2021). 
 

 Na comparação com igual mês de 2020, a indústria apresentou variação positiva 
de 0,4% em fevereiro de 2021, com altas em duas das quatro grandes categorias 
econômicas. Bens de capital (16,1%) mostraram o avanço mais acentuado. É a 
sexta taxa positiva consecutiva nessa comparação. O segmento de bens 
intermediários (0,5%) também cresceu acima da média da indústria, com o oitavo 
resultado positivo consecutivo nessa comparação, mas o menos intenso da 
sequência. Entre as atividades, as principais influências positivas vieram de 
máquinas e equipamentos (18,5%), outros produtos químicos (8,1%), produtos de 
metal (10,6%) e produtos de minerais não-metálicos (9,7%). Por outro lado, entre 
as nove atividades em queda, indústrias extrativas (-6,7%), veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-6,7%), produtos alimentícios (-4,4%) e coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,8%) exerceram as maiores influências 
negativas na formação da média da indústria. (IBGE, 01/04/2021). 
 

 O Índice Gerente de Compras™ do setor industrial da IHS Markit para o Brasil 
(PMI®) permaneceu acima da marca inalterada de 50,0 pontos em março. Todos os 
outros quatro subcomponentes do índice geral permaneceram em território de 
contração. Consequentemente, o PMI caiu de 58,4 em fevereiro para o menor 
patamar em nove meses: 52,8. De acordo com Pollyanna de Lima, Diretora 
Associada de Economia da IHS Markit, “o setor industrial brasileiro observou um 
revés em março, com os índices de novos pedidos e de produção recuando para o 
território de contração devido ao aumento dos casos de covid-19 e à 
implementação de novos controles visando reduzir o avanço da doença. 
Preocupações a respeito da pandemia limitaram a confiança nos negócios, e as 
empresas indicaram o menor nível de otimismo desde maio de 2020”. Os dados de 
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março destacaram um aumento acentuado nos preços de insumos, com a taxa de 
inflação se mostrando mais forte do que qualquer uma vista antes de outubro de 
2020. Quase 84% dos participantes da pesquisa indicaram custos mais elevados, 
citando como causas as interrupções na cadeia de suprimentos, maiores tarifas de 
transporte, a escassez de matéria-prima e a depreciação do real. (IHS Markit, 
01/04/2021). 
 

 No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em fevereiro, registrou 
aumento de 4.276 postos de trabalho, de acordo com o Novo Caged, divulgado 
pelo Ministério da Economia. Em termos desagregados, foram criados 3.709 
postos na Transformação, 309 em Água e esgoto, 169 na Extrativa e 89 em 
Eletricidade e gás. Ressalta-se também o aumento de 3.871 postos na Construção, 
que não faz parte da Indústria geral na pesquisa. Entre os setores da indústria de 
transformação destaca-se o aumento de 1.487 postos em Preparação de couros e 
fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, 459 em Minerais 
não metálicos, 291 em Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos, 289 em Produtos alimentícios, 240 em Borracha e plástico. Por sua 
vez, houve saldo negativo em apenas dois segmentos: Veículos automotores, com 
a perda de 173 postos e Metalurgia, com o fechamento de 38 postos. (Ministério 
da Economia, 30/03/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) 
apresenta, pela sexta vez consecutiva, uma queda na taxa de endividamento de 
61,0% para 60,2%. Em relação ao mês de setembro (620,7 mil), quando iniciou a 
sequência de queda, esse comportamento, representa que atualmente, 559,5 mil 
famílias possuem algum tipo de dívida (Fecomércio-BA, 30/03/2021). 
 

 A Fecomércio-BA aponta que a taxa de inadimplentes em março atingiu 24,6%, 
representando a sexta retração seguida. Ao todo, levando em consideração o mês 
de setembro do ano passado, são 228,8 mil famílias com contas em atraso, 57 mil 
a menos. Entretanto, 74 mil acima do verificado no mês de março de 2020. No que 
se refere aos consumidores que assumem não conseguirem pagar a dívida em 
atraso, também se observou uma redução, registrando 9,2% em março, ante 9,9% 
no mês anterior e inferior aos 13,6% do mês de julho do ano passado. 
(Fecomércio-BA, 30/03/2021). 
 

 A FGV/Ibre traz a informação de que o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
subiu 2,94% em março. No acumulado do ano a alta foi de 8,26% e 31,10% em 12 
meses. Em março de 2020, a elevação foi de 1,24%, com alta de 6,81% em 12 
meses. (FGV/Ibre, 30/03/2021). 
 

 Em março, o ICE da FGV/Ibre recuou 5,6 pontos, passando para 85,5 pontos, sendo 
o menor nível desde julho de 2020. Com esse resultado, a média do primeiro 
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trimestre de 2021 fica 6,1 pontos abaixo da média do trimestre anterior. 
(FGV/Ibre, 31/03/2021). 
 

 O ICE revela que pela terceira vez consecutiva, o recuo se dá tanto no índice que 
mede a percepção sobre o quadro atual, quanto no índice que reflete as 
expectativas em relação aos próximos meses. De acordo com os dados 
apresentados, o Índice de Situação Atual Empresarial caiu 4,6 pontos, passando 
para 88,8 pontos, e o índice de Expectativas desceu 8,6 pontos, ficando em 83,2 
pontos. (FGV/Ibre, 31/03/2021). 
 

 O ICE é resultado da consolidação dos índices de confiança dos quatro setores 
analisados pelas Sondagens Empresarias da FGV/Ibre: Indústria, Serviços, Comércio 
e Construção. Em março, a confiança de todos os setores recuou, com destaque 
para a confiança do comércio que cedeu 18,5 pontos, passando para 72,5 pontos, 
ficando abaixo do Índice de Confiança de Serviços (ICS) que recuou 5,6 pontos, 
para 77,6 pontos. (FGV/Ibre, 31/03/2021). 
 

 Na previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), as vendas no comércio varejista brasileiro relacionadas à Páscoa devem 
registrar retração de 2,2%. Esse período deverá movimentar R$ 1,62 bilhão em 
2021, representando o menor valor desde o ano de 2008. (CNC, 31/03/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), calculado pela SEI, 
apresentou, em fevereiro, um quadro de menor confiança comparativamente ao 
observado no mês anterior, refletindo mais um leve recrudescimento da incerteza. 
A trajetória de recuperação, iniciada em junho e mantida até dezembro, portanto, 
foi interrompida no mês de janeiro e se manteve em fevereiro. Com um retrocesso 
de 31 pontos, a atividade de Serviços voltou a exibir queda da confiança, seguindo 
o mesmo comportamento do mês anterior. O indicador, assim, encontra-se abaixo 
de zero desde março de 2020. Em comparação ao mesmo mês de um ano antes, 
ocorreu um tombo de 313 pontos, o segundo maior entre os setores. A confiança 
se posicionou abaixo da média histórica em 35 pontos. (SEI). 
 

 De acordo com as informações do Novo Caged, que emprega dados do Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e do 
Empregador Web, a Bahia, o setor de serviços criou 18.993 postos de trabalho com 
carteira assinada em fevereiro de 2020. Nessa análise, o setor de Serviços vem 
seguindo o mesmo comportamento do saldo geral (+7.511 postos) que 
contabilizou saldo positivo. Somente nesse setor podemos destacar as 
contribuições vindas de Informação, comunicação e outras atividades (+4.023 
postos), Administração pública (+1.954 postos), Alojamento e alimentação (+852 
postos), Transporte, armazenagem e correio (+396 postos), Outros serviços (+284 
postos) e Serviços domésticos (+2 postos). (SEI). 
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 Índice de Confiança de Serviços (ICS), da FGV/Ibre, recuou 5,6 pontos em março, 

para 77,6 pontos, menor nível desde junho do ano passado (71,7 pontos). Em 
médias móveis trimestrais, o índice se manteve em tendência decrescente pelo 
quarto mês consecutivo ao cair 2,9 pontos. “Em março, a confiança do setor de 
serviços intensificou a tendência de queda iniciada nos últimos meses. A piora da 
satisfação dos empresários e aumento do pessimismo em relação ao curto prazo 
sinalizam as dificuldades do setor diante o recrudescimento da pandemia, 
aumento das medidas restritivas e cautela dos consumidores. A distância para os 
níveis anteriores à pandemia segue aumentando e o cenário de elevada incerteza 
ainda persiste tornando difícil vislumbrar uma recuperação nos próximos meses 
enquanto não houver aceleração no processo de imunização e melhora dos 
números da pandemia”, avaliou Rodolpho Tobler, economista da FGV/Ibre. 
 

 O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NuciI) do setor de serviços variou 
0,8 ponto percentual, para 83,2%, retornando a nível próximo ao de janeiro 
(FGV/Ibre). 
 

 Depois de registrar recuperação na segunda metade de 2020, a confiança no setor 
de serviços voltou a apresentar dificuldades no primeiro trimestre de 2021. Entre 
os principais segmentos, o destaque positivo continua sendo dos serviços de 
informação e comunicação, que caíram menos no início da pandemia e 
conseguiram iniciar 2021 em alta. Os demais segmentos principais voltaram a 
registrar queda trimestral no início deste ano e estão mais distantes do nível pré 
pandemia. (FGV/Ibre). 
 

 O Senado aprovou o substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 5.638/2020, que estende 
para o turismo o auxílio emergencial previsto para o setor de eventos e, depois, 
parques temáticos. Com alterações feitas pela relatora, a senadora Daniella Ribeiro 
(PP-PB), agora o projeto de lei volta à Câmara de Deputados para nova votação. 
Pelo Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos (Perse), criado 
pela PL, empresas dos setores de eventos e de turismo poderão parcelar débitos 
com o Fisco e ter acesso a outras medidas para compensar a perda de receitas com 
a pandemia, como a alíquota zero do Programa de Integração Social e do Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para 
o financiamento da seguridade social (Cofins), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas por 60 meses. O 
projeto que cria o Perse beneficia cinemas, casas de eventos, casas noturnas, de 
espetáculos e buffets sociais e infantis. No setor de Turismo, inclui agências de 
viagens, operadoras, transportadoras, organizadoras de eventos, parques 
temáticos, acampamentos e meios de hospedagem. Também poderão aderir 
empresas organizadoras de congressos, feiras, shows, festas, festivais, simpósios, 
espetáculos em geral e eventos esportivos, sociais, promocionais e culturais. A 
adesão ao programa poderá ocorrer em até quatro meses após a regulamentação. 
(Setur). 
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 O Ministério do Turismo repassou R$ 500 milhões do Fundo Geral do Turismo 
(Fungetur) ao Banco do Nordeste (BNB). Ainda neste mês serão liberados os 
primeiros R$ 250 milhões. Os recursos fazem parte dos R$ 5 bilhões destinados ao 
setor no combate aos impactos causados pela pandemia de coronavírus. O 
Nordeste tem grande potencial de contratação dos recursos do Fungetur pelo BNB 
na Região, que conta com 23.918 prestadores de serviços turísticos registrados no 
Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Do universo contratado, 
93% dos recursos foram destinados a Microempreendedores Individuais (MEI) e 
micro, pequenas e médias empresas. Além disso, 83% dos contratos assinados 
neste ano foram para capital de giro. O Fungetur conta, atualmente, com 27 
instituições financeiras credenciadas a operar os mais de R$ 5 bilhões de recursos 
liberados pelo Ministério do Turismo neste ano. (MTur). 
 

 O município arquipélago de Cairu apresentou, o projeto “Roteiro de fé Cairu – 
Turismo Religioso”.O lançamento tem como público-alvo profissionais do setor e o 
público geral, interessado em conhecer atrativos históricos da cidade onde estão 
localizados alguns dos mais desejados destinos da Bahia, a exemplo de Morro de 
São Paulo e Boipeba. O roteiro é formado pelo Convento Franciscano de Santo 
Antônio e Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde serão realizadas visitas 
guiadas, incluindo celebrações religiosas, apresentações culturais e exposição de 
imagens sacras. As casas coloniais do Centro Histórico, a feira de artesanato e 
empreendimentos que servem pratos da gastronomia típica da região vão 
completar o itinerário dos turistas na sede de Cairu. A Secretaria de Turismo de 
Cairu articula a divulgação do novo roteiro junto a operadoras e agências de 
viagem para que sejam formatados e comercializados pacotes num futuro 
próximo, com o avanço das ações de combate à pandemia da covid-19.  
 
 

6. Comércio Exterior 
 

 O comércio mundial está pronto para uma retomada forte neste ano, mas deverá 
ser desigual. Além disso, há riscos de curto prazo que estão ligados à produção e 
distribuição insuficientes de vacinas contra a covid-19 e ao surgimento de novas 
variantes do vírus, diz a Organização Mundial do Comércio (OMC). Novas 
estimativas da entidade apontam para alta de 8% do comércio mundial de 
mercadorias em volume em 2021, após contração de 5,3% em 2020. As projeções 
de outubro do ano passado eram de crescimento de 7,2% neste ano e declínio de 
9,2% no ano passado. A OMC prevê que o crescimento das trocas globais poderá 
desacelerar para 4% no ano que vem e que os efeitos da pandemia continuarão a 
ser sentidos, de forma que o ritmo de expansão não permitirá um retorno aos 
níveis de antes da pior crise sanitária global da história recente. A projeção para 
2021 se baseia em crescimento esperado de 5,1% do PIB mundial, após a 
contração de 3,8% no ano passado. Em 2021, a demanda deverá ser dominada 
pela América do Norte, com alta de 11,4% turbinada pelas fortes medidas de 
estímulo adotadas pelos EUA. (Valor Econômico, 01/04/2021). 
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 A alta dos preços das commodities contribuiu para o maior nível nos termos de 
troca no Brasil desde 2011. Devido a relação entre os preços médios de exportação 
e os de importação, o índice de termos de troca em fevereiro ficou 16% maior que 
o do mesmo mês do ano passado, segundo dados elaborados pelo Ibre/FGV. Na 
mesma comparação, o índice de preços de exportação subiu 8,9% e o de 
importação caiu 6,12%. A alta de preços das commodities deve contribuir para um 
superávit robusto na balança comercial brasileira em 2021, mas ao mesmo tempo 
tem ajudado a pressionar preços no mercado doméstico. A inflação pelo índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPA), medido pelo Ibre/FGV, chegou a 42,6% em 12 
meses até março. Num cenário de câmbio desvalorizado, a inflação ao consumidor 
também tem sido pressionada. O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) 
acumula 31,1% em igual período. (Valor Econômico, 01/04/2021). 
 

 O aumento de preços das commodities, que representaram cerca de 80% das 
exportações baianas, no primeiro bimestre de 2021 foi de 25,5% em relação ao 
mesmo período de 2020. Quando se analisam os índices de preços de exportações 
das commodities baianas, destacam-se o negócio do cobre e outros produtos 
metalúrgicos, com alta de 85,8%, soja e derivados com incremento de 29,8%, 
minerais e algodão com elevações respectivas de 9,3% e 2,4%, na mesma 
comparação. Os preços das não commodities cresceram também, mas em um 
percentual bem inferior, de 12%. Essa pressão de preços de commodities deve 
perdurar no decorrer de 2021. Além da demanda chinesa, há também expectativa 
de crescimento de cerca de 6% da economia americana, o que também deve 
pressionar as commodities metálicas. 
 

 Com a perspectiva de um cenário que se mostra muito mais favorável às 
exportações do que às importações, as projeções apontam para um superávit da 
balança comercial robusto neste ano, que ultrapassa os US$ 50,9 bilhões do ano 
passado. Em alguns casos as estimativas foram elevadas de fevereiro para março. 
A MB Associados subiu sua projeção de US$ 46,6 bilhões para US$ 54,6 bilhões. A 
Tendências elevou de US$ 52,1 bilhões para US$ 53,8 bilhões. A mediana de 
consultorias e instituições financeiras indicava superávit de US$ 55,25 bilhões para 
este ano. A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) baixou a projeção de 
superávit que tinha ao início do ano, mas ela continua acima da mediana, em US$ 
64 bilhões. A combinação de real desvalorizado, preços de commodities em alta e 
recuperação do comércio mundial, com perspectiva de crescimento acima de 6% 
nos Estados e na China, principais destinos da exportação brasileira, tornam o 
cenário muito mais favorável para os embarques brasileiros do que para as 
importações. (Valor Econômico, 31/03/2021). 
 

 A exportação brasileira ficou mais dependente de commodities na última década. 
A fatia dos produtos da indústria de transformação caiu de 63,3% em 2010 para 
55,1% no ano passado. Intensificada pela pandemia, a perda revela como o país 
ficou para trás num período em que a concorrência no comércio internacional 
aumentou. Embora o embarque de commodities tenha garantido superávits 
comerciais e reflita uma vantagem competitiva do país, a diversificação da pauta e 
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de destinos é o caminho para integrar o país ao comércio internacional nos 
próximos dez anos. Isso tornaria o Brasil menos sujeito a oscilações de preços de 
commodities além de possibilitar à indústria tirar proveito sustentável da esperada 
retomada do comércio mundial. (Valor Econômico, 01/04/2021). 
 

 A Europa e os EUA continuam a perder fatias de mercado para a China junto ao 
Mercado Comum do Sul (Mercosul). Tanto as exportações do bloco cresceram 
mais para a China, como suas importações de produtos chineses aumentaram 
rapidamente. É o que mostra estudo publicado pelo Ifo Instituto de Pesquisa 
Econômica, de Munique (Alemanha), por ocasião dos 30 anos do bloco do Cone 
Sul. O estudo ilustra em números uma preocupação levantada em recente 
audiência pública no Parlamento Europeu. A União Europeia (UE) não pode perder 
a oportunidade com o Mercosul também por questão geopolítica, já que os 
chineses estão ocupando o espaço dos europeus. A ascensão da China e o recuo 
europeu são claros nas trocas com a região. As exportações dos países do 
Mercosul para o mercado chinês aumentaram rapidamente de 2% para 22,1% do 
total entre 2000-2018. Por sua vez, as importações de produtos da China passaram 
de 3% para 19%. No mesmo período, as exportações do Mercosul para a Europa 
declinaram de 25% para 17%. A fatia europeia nas importações pelo Mercosul caiu 
de 26% para 20%. (Valor Econômico, 31/03/2021). 

 

7. Finanças Públicas 
 
 

 Os valores de R$ 140,9 bilhões oriundos do superávit financeiro do Tesouro 
Nacional serão utilizados para quitar os serviços (juros) da dívida pública. Esse 
processo tende a reduzir a emissão de novos títulos decorrentes da Emenda 
Constitucional (EC) 109, aprovada agora em março, pelo Congresso Nacional. Esses 
dados refletem a publicação de Portaria 3485/21 da Secretaria de Orçamento 
Federal.     
 

 O Poder Executivo de todos os entes federativos poderá, dessa forma, utilizar até 
2023 o superávit financeiro para pagar a dívida pública. Segundo a União, os 
fundos públicos de fomento e desenvolvimento regionais, o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e os fundos de atividades da 
administração tributária não serão incluídos.    
 

 Cerca de 30% ou R$ 46,9 bilhões dos recursos são de origem própria, R$ 35 bilhões 
ou 25% deles vêm de compensações pela produção de petróleo e derivados, e 3,3 
bilhões ou 2,3% virá do resgate do Fundo Social nas parcelas destinadas à 
educação e à saúde. 
 

 A oposição do Congresso tentará bloquear através de Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) o uso de recursos de fundos públicos importantes como, por 
exemplo, o de segurança pública e ciência e tecnologia, para pagamento da dívida 
pública.  



 

14 

Semanal (29/03-04/04/2021) 
 

 
 Segundo equipe técnica da Instituição Fiscal Independente (IFI) poderá haver 

contingenciamento de cerca de R$ 32 bilhões em despesas, para que as mesmas 
não ultrapassem o teto de gastos da União. A IFI avalia que o governo deverá 
contingenciar as emendas parlamentares para que respeitem os limites legais uma 
vez que o Orçamento aprovado tem as despesas subestimadas. 
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Fev. Mar. Abr. Maio Tendência 

Indústria (jan.) -13,9 -13,9 -7,1  -11,2 -10,8 -7,5  
 

Comércio (jan.) -3,0 -3,0 -4,6  -7,4 -9,2 -4,0  
 

Serviços (jan.) -10,1 -10,1 -15,3  -12,1 -14,6 -9,1  
 

Agricultura (fev.)(2) -3,1     -3,1 -3,1 -3,1 
 

Exportações (fev.) -23,5 -11,0 -5,2   5,2 23,1 12,0 
 

Importações (fev.) -19,2 -21,1 -23,4   2,1 15,0 20,3 
 

ICMS (fev.)(3) 16,0 21,6 3,4   2,4 4,3 54,9 
 

FPE (fev.)(3) 8,9 13,5 -2,3   33,0 10,3 30,1 
 

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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