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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
A agência de estatísticas da União Europeia,  Eurostat, informou que sua estimativa inicial 
para o Produto Interno Bruto (PIB) dos 19 países que usam o euro foi de crescimento de 
2,0% na comparação trimestral e de 13,7% na base anual.   
 
A economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no segundo 
trimestre, saindo da recessão provocada pela pandemia da covid-19 conforme as medidas 
para conter o vírus são relaxadas, enquanto a inflação superou em julho a meta de 2% do 
Banco Central Europeu. 
 
Entre os destaques ficaram as terceira e quarta maiores economias da zona do euro, Itália 
e Espanha, com crescimentos trimestrais, respectivamente de 2,7% e 2,8%. A economia de 
Portugal, dependente do turismo, expandiu 4,9%. 
 
A zona do euro sofreu duas recessões técnicas – definida como dois trimestres de 
contração – desde o início de 2020, com as contenções devido ao coronavírus pesando 
mais recentemente entre o fim de 2020 e início de 2021. 
 
O PIB da zona do euro foi pressionado em grande parte nos três primeiros meses deste 
ano pela fraqueza na Alemanha, onde o lockdown a partir de novembro conteve o 
consumo privado. A maior economia da Europa voltou a crescer no segundo trimestre, 
mas a uma taxa trimestral de 1,5% que ficou abaixo do esperado. 
 
Também vieram positivos os dados de emprego divulgados pela Eurostat. Em junho, o 
desemprego recuou para 7,7%, ante 8% no mês anterior. Considerando todos os países 
que fazem parte da União Europeia, a taxa recuou de 7,3% para 7,1% na passagem de 
maio para junho. 
 
A Eurostat estima que 14,9 milhões de pessoas estejam desempregadas na União 
Europeia (UE) – 12,5 deles nos países que compartilham a moeda comum do bloco. Os 
números representam uma queda de 487 mil desempregados na comparação com maio 
na UE, e de 423 mil na zona do euro. 
 
A Eurostat também informou que a inflação da zona do euro acelerou a 2,2% em julho, 
taxa mais elevada desde outubro de 2018, de 1,9% em junho e acima da expectativa de 
economistas de 2,0%. Os preços da energia foram de novo o maior peso, com alta de 
14,1% na comparação anual. 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/uniao-europeia/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/eurostat/
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Segundo dados divulgados pelo escritório oficial de estatísticas (BEA) do Departamento de 
Comércio, a economia dos Estados Unidos (EUA) cresceu 6,5% no segundo trimestre de 
2021, em dados anualizados. Em dólares correntes, o PIB teve alta de 13% em dados 
anualizados, ou US$ 684,4 bilhões. No primeiro trimestre, a alta foi de 10,9%, ou US$ 
560,6 bilhões. O crescimento do primeiro trimestre foi revisado levemente para baixo: 
antes estimado em 6,4%, foi reduzido para 6,3%. 
 
"A alta no PIB no segundo trimestre reflete a continuação da recuperação econômica, a 
reabertura dos estabelecimentos e a resposta contínua do governo relacionada à 
pandemia da covid-19", diz o Departamento do Comércio americano em nota. 
 
O BEA ressalta que os dados do PIB foram calculados com base em fontes de dados 
incompletos ou sujeitos a revisão. Assim, os dados sobre o desemprego da economia 
norte-americana ainda serão revistos nos próximos meses. 
 
Os EUA utilizam uma metodologia diferente da feita pela maioria dos países para a 
divulgação do PIB trimestral. No Brasil, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulga o crescimento trimestral em relação ao trimestre imediatamente 
anterior e em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a taxa anualizada significa a 
variação do PIB e se esse percentual de crescimento ou queda fosse mantida por um ano 
inteiro. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Os dados divulgados dia 3 pelo IBGE apontam que a produção industrial brasileira teve 
variação nula, de 0,0%, em junho, depois de avançar 1,4% em maio. Já na comparação 
com junho de 2020, a indústria registrou crescimento de 12%, a 10ª décima taxa positiva 
consecutiva nessa base de comparação. Além disso, o setor encerrou o segundo trimestre 
com alta de 22,6%, acumulando crescimento de 12,9% no semestre. 
 
Também foi registrado novo avanço do indicador acumulado em 12 meses, que passou de 
4,9% em maio para 6,6%, o que demonstra manutenção do ritmo de retomada do 
crescimento da produção industrial iniciada em agosto do ano passado, quando 
apresentava queda de 5,7%. Segundo o IBGE, a alta taxa acumulada em 12 meses 
"acontece diante de uma base de comparação muito depreciada". No primeiro semestre 
de 2020 o setor acumulou perda de 10,9%. 
 
O resultado do setor industrial como um todo tem sido de estagnação, porém três das 
quatro grandes categorias econômicas e 14 das 26 atividades investigadas pelo IBGE 
registraram queda na produção no mês de junho. 
 
Das quatro grandes categorias econômicas, apenas bens de capital registrou avanço na 
produção. Foi a terceira taxa positiva nessa comparação, acumulando crescimento de 
5,9% nesse período. Já a queda mais acentuada foi observada em bens de consumo semi e 
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não duráveis, eliminando parte do avanço de 3,6% registrado no mês anterior, quando 
interrompeu três meses seguidos de queda, período em que acumulou redução de 11,5%. 
 
O Ministério do Trabalho e Previdência informou que a economia brasileira gerou 1,54 
milhão de empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. Os dados 
constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo, o Brasil 
registrou no primeiro semestre: 9.588.085 contratações contra 8.051.368 demissões, 
gerando saldo positivo de 1,54 milhão de empregos criados. No mesmo período do ano 
passado, o país havia fechado 1,19 milhão de vagas formais de trabalho1.i 
 
A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais 
adequada porque o governo mudou a metodologia do Caged no início do ano passado. Em 
junho, ainda segundo dados do Caged, o Brasil criou 309.114 empregos formais, resultado 
da diferença entre as contratações, que somaram 1.601.001, e as demissões, que 
totalizaram 1.291.887. 
 
Os dados do Caged mostram também que os cinco setores da economia analisados 
criaram vagas em junho deste ano: Serviços (125.713 postos); Comércio (72.877 postos); 
Indústria geral (50.145 postos); Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura (38.005 postos) e Construção (22.460 postos). Os dados do Caged consideram 
somente os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem os informais. 
 
Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo IBGE, 
coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). 
 
Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira 
assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e 
abrangem também o setor informal da economia. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a 
taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio, esta foi a 
segunda maior taxa de desemprego da série histórica, iniciada em 2012. 
 
Isso representa um contingente de 14,8 milhões de pessoas buscando por uma 
oportunidade no mercado de trabalho no país. A taxa recorde, de 14,7%, foi registrada 
nos dois trimestres imediatamente anteriores, fechados em março e abril. Os dados fazem 
parte da Pnad. O IBGE apontou que o desemprego ficou estatisticamente estável em 
relação aos dois trimestres anteriores, graças ao trabalho por conta própria, que cresceu 
no período. 
 
                                                 
1
 Desde 2020, o sistema Caged  está em fase de transição para o eSocial. O Novo Caged, resultado 

dessa migração, baseia-se no método de imputação de dados de outras fontes devido às 
subdeclarações dos desligamentos. Dado a natureza distinta de captação das informações, as 
comparações com anos anteriores devem ser realizadas com cautela. Informações sobre alteração 
metodológica entre o Caged e o Novo Caged na Nota Técnica em http://pdet.mte.gov.br/o-que-e-
novo-caged.. 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/28/serie-historica-do-emprego-formal-nao-pode-ser-comparada-com-novo-caged-dizem-analistas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/28/serie-historica-do-emprego-formal-nao-pode-ser-comparada-com-novo-caged-dizem-analistas.ghtml
http://pdet.mte.gov.br/o-que-e-novo-caged
http://pdet.mte.gov.br/o-que-e-novo-caged
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De acordo com a pesquisa, a população na força de trabalho, que inclui os trabalhadores 
ocupados e desocupados, cresceu em 1,2 milhão de pessoas na comparação com o 
trimestre terminado em fevereiro. Esse crescimento foi puxado pelo contingente de 
ocupados, que aumentou em 0,9%, o que representa 809 mil pessoas a mais ocupadas no 
mercado de trabalho. O aumento da ocupação se deu, exclusivamente, puxado pelos 
trabalhadores por conta própria, única categoria profissional que cresceu no período, 
tendo registrado um avanço de 3% na comparação com o trimestre terminado em 
fevereiro.  
 
Foram também os trabalhadores por conta própria que tiveram a maior expansão, em um 
ano, entre a população ocupada. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano 
passado, a força de trabalho aumentou em 2,9 milhões de pessoas. Todavia, esse 
crescimento foi influenciado, principalmente, pelo aumento do desemprego – o país 
registrou 2,1 milhões de desempregados a mais em um ano. 
 
“Muitas pessoas interromperam a procura por trabalho no trimestre de março a maio do 
ano passado por conta das restrições, já que muitas atividades econômicas foram 
paralisadas para conter a pandemia. Isso fez a procura por trabalho diminuir. Um ano 
depois, com a flexibilidade, essas pessoas voltaram a pressionar o mercado”, explicou 
Adriana Beringuy, gerente de pesquisa do IBGE. 
 
A pesquisa mostrou que, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o 
trabalho com carteira assinada no setor privado teve queda de 4,2%, o que representa 1,3 
milhão de trabalhadores a menos. Já os empregados no setor privado sem carteira 
assinada tiveram um crescimento de 6,4%, o que representa um contingente de 586 mil 
pessoas a mais trabalhando nesta condição. 
 
O trabalho informal, apontado pelos especialistas como o primeiro a reagir diante de uma 
crise no mercado de trabalho, cresceu tanto na comparação com o trimestre terminado 
em fevereiro quanto ao mesmo período do ano passado. Todavia, ele ainda se encontra 
abaixo do nível pré-pandemia. 
 
A taxa de informalidade no trimestre terminado em maio foi de 40%. No trimestre 
anterior, a taxa havia sido de 39,6%, enquanto um ano antes, de 37,6%. O IBGE considera 
como trabalhador informal aqueles empregados no setor privado sem carteira assinada, 
os trabalhadores domésticos sem carteira, os trabalhadores por conta própria sem 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), os empregadores sem CNPJ e os 
trabalhadores que não têm remuneração. 
 
De acordo com a gerente da pesquisa, em maio o país somava 34,7 milhões de 
trabalhadores informais, cerca de 2,4 milhões a mais do que há um ano. Porém, na 
comparação com o trimestre pré-pandemia, entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, 
são 3,4 milhões a menos de trabalhadores informais. 
 
De acordo com dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, as contas do 
governo federal registraram um déficit primário de R$ 73,55 bilhões em junho de 2021. O 
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saldo negativo (déficit) ocorre quando os gastos correntes do governo superam as receitas 
com tributos. Ficam de fora desta conta as despesas com o pagamento de juros da dívida 
pública. O resultado para o mês foi o segundo pior da série histórica, iniciada em 1997. No 
período, foi melhor apenas que o de junho de 2020, quando os gastos públicos motivados 
pela pandemia geraram um déficit de R$ 194,9 bilhões. 
 
De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, o fator que mais 
contribuiu para o resultado de junho de 2021 foi a antecipação do 13º dos benefícios da 
Previdência Social. 
 
No primeiro semestre de 2021, o saldo das contas do governo também foi negativo, de R$ 
53,65 bilhões. No ano passado, o déficit primário do primeiro semestre havia chegado a 
R$ 417,34 bilhões – o pior resultado para o período desde o início da série histórica, em 
1997. Porém, até maio de 2021, o resultado acumulado do ano apresentava superávit 
primário de R$ 19,91 bilhões. 
 
A Secretaria do Tesouro Nacional destacou os resultados recordes da arrecadação federal 
em 2021. Os valores registrados em fevereiro, março e abril foram os maiores valores para 
os respectivos meses da série histórica, iniciada em 1995. Em maio, a cifra foi a segunda 
maior dos últimos 27 anos. 
 
"As receitas cresceram substancialmente e, na realidade, contribuíram para que essa 
inversão do sinal do resultado primário fosse menor do que potencialmente seria se não 
tivéssemos tido uma recuperação tão boa da arrecadação", disse Bittencourt. 
 

Em julho, a balança comercial brasileira permaneceu com superávit elevado, favorecido 
pelas vendas de commodities, atingindo US$ 7,4 bilhões, diferença entre US$ 25,5 bilhões 
de exportações e US$ 18,1 bilhões de importações. Os embarques, embora tenham 
perdido força ao longo do mês, seguiram fortes. As exportações de commodities, como 
soja, minério de ferro, farelo de soja e carnes continuam como destaques, impulsionadas 
pelos preços internacionais elevados. Já as importações seguiram no mesmo ritmo dos 
meses anteriores, dentro do padrão sazonal. Neste ano, a balança acumula superávit de 
US$ 44,1 bilhões, crescendo 48,6% em relação ao mesmo período de 2020.  

De acordo com o esperado, o Copom elevou a taxa Selic em 1,0 p.p., para 5,25%, 
acelerando o passo de normalização da política monetária. Em comunicado, o comitê 
avaliou que a inflação ao consumidor segue persistente e que os últimos indicadores 
divulgados apresentaram uma composição mais desfavorável, destacando a elevação dos 
núcleos. Sob a ótica do modelo da autoridade monetária, as projeções do IPCA atingem 
6,5% em 2021, 3,5% em 2022 e 3,2% em 2023, considerando uma Selic de 7,0% a.a. ao 
final de 2021, que continua nesse patamar em 2022 e cai para 6,50% em 2023. Diante da 
deterioração recente dos índices de preços e do balanço de riscos, o comitê julgou 
apropriado elevar a taxa de juros para acima do nível neutro, de forma a assegurar a 
ancoragem das expectativas. Além disso, o Copom sinalizou outro ajuste de mesma 
magnitude na reunião seguinte, que poderá ser reavaliado de acordo com o movimento 
da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/04/bolsonaro-assina-decreto-para-antecipar-13o-de-aposentados-da-previdencia-informa-planalto.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/04/bolsonaro-assina-decreto-para-antecipar-13o-de-aposentados-da-previdencia-informa-planalto.ghtml
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou equivocada a decisão do Comitê 
de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de manter um ritmo expressivo de 
aumento da taxa básica de juros (Selic). O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, 
diz reconhecer que a inflação se encontra elevada e requer atenção, no entanto a pressão 
sob os preços são majoritariamente decorrentes de choques de oferta,como a 
desvalorização da moeda brasileira e a falta de insumos e matérias-primas. 

“O controle da inflação de oferta via juros é menos eficaz e requer um forte desestímulo à 
atividade econômica em um momento em que a recuperação da economia ainda se 
mostra frágil. A taxa de desemprego ainda está próxima do pico histórico e a produção da 
indústria de transformação perdeu força ao longo deste ano apresentando queda em 
cinco meses no primeiro semestre”, explicou Robson Andrade. 

Segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) subiu 3,1 pontos em julho, para 101,9 pontos, o maior nível desde junho de 2013, A 
quarta alta mensal consecutiva. Com esse índice o indicador passou a barreira da 
neutralidade – marcada pelos 100 pontos. 

"Apesar do número agregado favorável, percebe-se ainda bastante heterogeneidade nos 
resultados”. No Setor de Serviços, a percepção sobre a situação atual continua fraca "e a 
boa notícia é o retorno do otimismo em relação aos próximos meses em segmentos como 
Alojamento e Alimentação, dois dos que vêm sofrendo mais durante a pandemia", 
afirmou em nota Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre). 

Foram registradas avaliações muito favoráveis em segmentos como Materiais de 
Construção e Veículos, Motos, Partes e Peças e mais fracas nos Super e Hipermercados. "A 
Indústria, setor com desempenho mais consistente nos últimos meses, continua 
enfrentando problemas no abastecimento de importantes insumos", avalia Campelo. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
As informações sistematizadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), com base no Caged, mostram que a Bahia gerou 7.604 postos de trabalho com 
carteira assinada no mês de junho e consolidou a liderança na região nordeste no 
acumulado do primeiro semestre deste ano com saldo positivo de 70,1 mil postos2. 
                                                 
2 Desde 2020, o sistema Caged  está em fase de transição para o eSocial. O Novo Caged, resultado 
dessa migração, baseia-se no método de imputação de dados de outras fontes devido às 
subdeclarações dos desligamentos. Dado a natureza distinta de captação das informações, as 
comparações com anos anteriores devem ser realizadas com cautela. Informações sobre alteração 
metodológica entre o Caged e o Novo Caged na Nota Técnica em http://pdet.mte.gov.br/o-que-e-
novo-caged.. 
 

http://pdet.mte.gov.br/o-que-e-novo-caged
http://pdet.mte.gov.br/o-que-e-novo-caged
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O resultado foi bem avaliado pelo vice-governador João Leão, secretário do Planejamento. 
“Fico muito satisfeito por constatar mais uma vez o processo de recuperação da nossa 
economia. Já é possível perceber que os setores gradualmente estão voltando a contratar 
e tenho certeza que as ações do governo de enfrentamento à pandemia, associadas às 
ações de desenvolvimento econômico, estão conduzindo a Bahia por um caminho de 
prosperidade”. 
 
A geração de empregos por atividade econômica, agregadas  em cinco grandes grupos, 
apontam que quatro apresentaram saldos positivos em junho de 2021: Serviços (+4.094 
postos), Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (+2.652 postos), 
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+582 postos) e Indústria 
geral (+394 postos). Em contrapartida, Construção (-118 postos) registrou saldo negativo. 
No grupamento que mais gerou vagas, o de Serviços, destacaram-se as áreas de 
Atividades Administrativas e Serviços Complementares com a criação de 1.039 postos e 
Saúde Humana e Serviços Sociais com a geração de 828 posições celetistas. 
 
A indústria de fertilizantes Unigel anunciou o investimento em uma fábrica de amônia 
"verde" em Camaçari (BA), que deve entrar em operação até o fim de 2022. Para o 
projeto, a empresa converterá uma antiga unidade, hoje fechada. "Será a primeira fábrica 
de amônia verde do Brasil, uma das primeiras e maiores do mundo", disse Henri 
Slezynger, fundador e presidente do conselho da companhia. O insumo, diz o empresário, 
será obtido a partir do hidrogênio da água e do nitrogênio do ar "com energia renovável, 
sem nenhuma participação de combustíveis fósseis". 
 
O anúncio ocorreu durante a cerimônia de inauguração da fábrica de fertilizantes de 
Laranjeiras (SE). A unidade, chamada de Unigel Agro Sergipe, tem capacidade para 
produção anual de 650 mil toneladas de ureia, 450 mil toneladas de amônia e 320 mil 
toneladas de sulfato de amônio, insumos utilizados na agricultura e na pecuária. 
 
A empresa investiu R$ 500 milhões para retomar as atividades em duas plantas 
arrendadas da Petrobras - além da unidade em Sergipe, a empresa também colocou em 
operação, no mês passado, uma fábrica em Camaçari (que não é a mesma anunciada dia 
2). Com os projetos, a companhia passa a ser a maior produtora de adubos nitrogenados 
do país e a única produtora de ureia do Brasil. 
 
Os portos da Bahia registraram aumento de 28,54% nas movimentações do 1º semestre 
de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. No somatório de importações e 
exportações, o total de cargas acumuladas foi de 6.578.923 t, recorde histórico de cargas 
movimentadas na primeira metade do ano, enquanto em 2020, foi de 5.118.187 
toneladas. 
 
A União deve ao Estado da Bahia R$ 8,7 bilhões em precatórios – dívida contraída após 
condenação em instância final pela justiça – referentes ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef). Em maio 
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deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o pagamento integral da dívida, 
com valores atualizados até novembro de 2020. Para o governo da Bahia, se a União não 
cumprir a decisão da Corte, o governo federal tentará “mais uma vez subtrair os direitos 
dos mais pobres”. 

“Se o governo federal pensa em dar calote, que não o faça em cima de recursos 
destinados aos mais necessitados. Repudiamos mais este gesto do governo que 
demonstra reiteradamente a sua enorme insensibilidade com a nossa população”, cobra a 
gestão baiana. Segundo o governo do Estado, o valor a ser ressarcido será aplicado 
exclusivamente na Educação. 
 
A Bahia está fora do novo programa de concessão de ferrovias do governo federal. A 
proposta do Programa de Autorizações Ferroviárias, que pretende criar uma nova 
legislação permitindo a construção de ferrovias por autorização foi iniciada em abril de 
2021 e segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a execução do programa 
terá elaboração de minutas de regulamentos e priorização para estudos de seis trechos 
ferroviários que somam R$ 31 bilhões de investimentos estimados. 

A ação, porém, não terá impacto na Bahia, uma vez que os trechos contemplados estão 
localizados, majoritariamente, nas regiões sudeste e centro-oeste. São eles: 
Rondonópolis-Cuiabá-Lucas do Rio Verde (MT); TUP São Mateus (ES)-Sete Lagoas (MG); 
TUP Alcântara-EFC (MA); Luziânia (GO)-Unaí-Pirapora (MG); Foz do Iguaçu (PR)-Dourados 
(MS); TUP Açu (RJ)-Anchieta (ES). Já a Bahia, cruzada pela Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA/VLI), segue com seus trechos sucateados, sem nenhum projeto de investimentos, 
enquanto concessionária pleiteia a renovação antecipada da sua outorga. 

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, 
considera que é preciso direcionar o olhar também para o trecho baiano da FCA/VLI. “A 
Bahia não pode continuar sendo esquecida. O abandono dos trilhos baianos da FCA/VLI 
prejudica a logística de cargas para as empresas, que enfrentam ainda a deterioração da 
malha. Houve desativação total dos trechos de Senhor do Bonfim-Juazeiro/Petrolina, 
Esplanada-Propriá, Mapele-Calçada, e parcial no Porto de Aratu, somando uma perda de 
mais de 620 km. Essas desativações contribuem para o isolamento do Nordeste da malha 
ferroviária nacional.”, afirma Tramm. 

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

2. Agropecuária 
 

 Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, em breve vai ganhar um frigorífico com 
capacidade para abater cerca de 170 animais por dia. Com 85% das obras 
concluídas, o investimento estadual no empreendimento superou R$2,7 milhões. 
(Ascom/SEAGRI-BA, 31/07/2021). 
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 O equipamento vai contribuir para que seja dado um tratamento adequado às 

carnes, agregando valor mercadológico ao produto: o animal passará por um 
processo correto de abate e beneficiamento, com a garantia da procedência da 
carne, da identificação do produto e da maior segurança ao consumidor. 
(Ascom/SEAGRI-BA, 31/07/2021). 
 

 Entre os meses de janeiro e julho de 2021, a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) entregou mais de 3,1 mil toneladas de alimentos no estado 
da Bahia, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), modalidade 
Compra com Doação Simultânea (CDS). (Conab, 03/08/2021). 
 

 Nesse contexto, foram investidos R$ 15,46 milhões por meio da assinatura de 155 
contratos com cooperativas e associações de agricultura familiar, beneficiando 
diretamente 2.297 produtores locais. Os alimentos adquiridos foram doados para 
as unidades recebedoras participantes do programa, localizadas em 62 municípios 
do estado da Bahia. (Conab, 03/08/2021). 
 

 A Conab estima, a partir dos dados fornecidos pelas associações e cooperativas, 
que mais de 169 mil pessoas serão beneficiadas com doações de alimentos 
somente no âmbito do PAA-CDS. Esse público é atendido pelas redes 
socioassistenciais da Bahia – cadastrados nos projetos como entidades e 
organizações de assistência social, serviços de acolhimento, rede pública de saúde 
e educação, serviços de amparo ao idoso, entre outros. (Conab, 03/08/2021). 
 
 

3. Indústria 
 

 A produção física da indústria brasileira, divulgada pelo IBGE, teve variação nula 
(0,0%), após crescer 1,4% no mês anterior. A indústria acumula alta de 22,6% no 
segundo trimestre de 2021, e no acumulado do primeiro semestre, a produção 
teve expansão de 12,9%.  Na comparação com junho de 2020, o setor industrial 
cresceu 12,0%, décima taxa positiva consecutiva nesse tipo de comparação. E no 
acumulado dos últimos 12 meses, ao avançar 6,6% em junho de 2021, intensificou 
o crescimento observado em abril último (4,9%) e permaneceu com a trajetória 
predominantemente ascendente iniciada em agosto de 2020 (-5,7%). (IBGE, 
03/08/2021). 
 

 Apesar da estabilidade na comparação de junho com maio, três das quatro grandes 
categorias econômicas e a maior parte (14) das 26 atividades investigadas pela 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) sofreram queda na produção. Entre as atividades, 
as influências negativas mais importantes vieram de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-3,8%), que voltou a recuar após crescer nos meses de 
abril (1,6%) e maio (0,3%); celulose, papel e produtos de papel (-5,3%), com o 
terceiro mês seguido de queda e acumulando nesse período perda de 8,4%; e 
produtos alimentícios (-1,3%), eliminando parte do avanço de 2,9% registrado em 
maio. Por outro lado, entre as onze atividades que apontaram crescimento na 
produção, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (4,1%) 
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exerceram o principal impacto positivo nesse mês, intensificando a expansão de 
2,7% observada em maio último. (IBGE, 03/08/2021). 
 

 O Índice Gerente de Compras™ do setor industrial da IHS Markit para o Brasil 
(PMI®), com 56,7 em julho, acima dos 56,4 em junho, atingiu a maior alta em cinco 
meses e ficou acima de sua média de longo prazo. A recuperação econômica do 
setor industrial brasileiro se estendeu até julho, com as empresas buscando 
recompor os estoques comprando mais insumos e aumentando os volumes de 
produção. As empresas se beneficiaram de demandas mais intensas de novos 
negócios e continuaram com suas iniciativas de contratação. Enquanto isso, a 
escassez global de matérias-primas e a desvalorização do real colocaram mais 
pressão sobre as taxas de inflação, com um aumento substancial nos custos de 
insumos e na inflação da produção. (IHS Markit, 02/08/2021).  
 

 O faturamento da indústria brasileira, segundo os Indicadores Industriais da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), caiu 0,9% em junho de 2021, após alta 
de 0,7% em maio, na série livre de efeitos sazonais. Desde o início do ano, o 
faturamento vem apresentando oscilação, com quedas seguidas de crescimentos 
em menor magnitude. No acumulado no primeiro semestre de 2021, o 
faturamento acumula queda de 3,5%. Apesar das retrações, o faturamento da 
indústria se encontra em patamar superior ao registrado antes da crise de covid-
19. O emprego industrial, com a alta de 0,5% em junho, completa onze meses 
seguidos de crescimento considerando os dados livres de efeitos sazonais. O 
crescimento acumulado do indicador no primeiro semestre de 2021 é de 3,3%, o 
melhor desde 2010, quando o emprego industrial cresceu 4,2% nesse período do 
ano. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) alcançou 82,9% em junho de 2021, 
acréscimo de 0,9 ponto percentual em relação ao verificado em maio, na série livre 
de efeitos sazonais. (CNI, 02/08/2021). 
 

 No setor de fertilizantes, a indústria de fertilizantes Unigel anunciou o 
investimento em uma fábrica de amônia "verde" em Camaçari (BA), que deve 
entrar em operação até o fim de 2022. Para o projeto, a empresa converterá uma 
antiga unidade, hoje fechada. O insumo será obtido a partir do hidrogênio da água 
e do nitrogênio do ar com energia renovável, sem nenhuma participação de 
combustíveis fósseis. A empresa investiu R$ 500 milhões para retomar as 
atividades em duas plantas arrendadas da Petrobras - em Sergipe e uma fábrica 
em Camaçari, que entrou em operação, no mês passado. Com os projetos, a 
companhia passa a ser a maior produtora de adubos nitrogenados do país e a 
única produtora de ureia do Brasil. Somadas, as duas plantas terão capacidade de 
produzir 925 mil toneladas de amônia, 1,125 milhão de toneladas de ureia e 320 
mil toneladas de sulfato de amônio. (Valor Econômico, 02/08/2021). 
 

 No setor de gás, a Petrobras comunicou às distribuidoras de gás natural do 
Nordeste que deixará de fornecer o combustível às concessionárias locais a partir 
de 2022. O anúncio ocorre num momento em que empresas da região promovem 
chamadas públicas para contratar gás para os próximos anos. A região responde 
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por 23% do consumo nacional de gás (fora as termelétricas). Por outro lado, a 
petroleira mira o mercado livre e tem contrato para fornecer gás às fábricas de 
fertilizantes da Proquigel na Bahia e Sergipe. Embora as concessionárias já 
estivessem em busca de novos fornecedores, havia a expectativa entre as 
distribuidoras de que parte do mercado nordestino continuaria sendo abastecido 
pela Petrobras. A estatal esclareceu que os contratos já firmados, para 
fornecimento a partir de 2022, estão assegurados e que o arrendamento do 
terminal de gás natural liquefeito (GNL) da Bahia, em curso, e as vendas de campos 
maduros de gás na região “trarão novos operadores ao mercado, que poderão 
suprir o atendimento das demandas locais”. A Petrobras também informou que 
“está à disposição para a construção de soluções temporárias, se necessário” e que 
está comprometida com o desenvolvimento de um mercado “aberto, competitivo 
e sustentável”. (Valor Econômico, 04/08/2021). 
 

 A indústria baiana, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia no 
Novo Caged, apresentou saldo positivo de 394 postos formais de trabalho, sendo 
151 em água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, 140 na 
indústria extrativa e 110 em eletricidade e gás. A indústria de transformação, por 
sua vez, eliminou 7 postos de trabalho. Destaca-se também o saldo negativo de 
118 postos na indústria da construção. Entre as atividades da indústria de 
transformação destaca-se com saldo positivo em preparação de couro, fabricação 
de artefatos de couros, artigos de viagem e calçados (1.011 postos), fabricação de 
coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (408 postos), 
fabricação de produtos têxteis (387 postos) e fabricação de produtos alimentícios 
(320 postos). Por outro lado, a maior perda de postos trabalho ocorreu no setor de 
veículos automotores (-2.513 postos). (Ministério da Economia, 30/08/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O segmento de veículos, peças e motocicletas perde espaço no comércio em termo 
de receita, segundo dados da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) 2019. Essa 
atividade que era a segunda mais relevante para o setor em 2010, caiu para a 
quinta posição entre os 22 segmentos do setor em 2019. (Valor Econômico, 
29/07/2021). 
 

 Os dados da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) 2019, divulgados pelo IBGE, 
mostram que em 2019 houve retração de 0,4% no número de trabalhadores no 
comércio, registrando 10,167 milhões de pessoas, frente a 2018. Já no período 
observado entre 2010 e 2019, observa-se um aumento de 12,5% das vagas. (Valor 
Econômico, 29/07/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Comércio (Icom) do FGV/Ibre subiu 5,1 pontos em julho, 
ao passar de 95,9 para 101,0 pontos, nível mais alto desde janeiro de 2019 (102,3 
pontos). Em médias móveis trimestrais, o indicador subiu 5,6 pontos, sendo a 
terceira alta consecutiva. (FGV/Ibre, 29/07/2021). 
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 O faturamento das 120 maiores empresas varejista do País cresceu 20,0%, 

passando de R$ 526 bilhões para R$ 632 bilhões, mesmo em ano de pandemia. 
Entretanto, esse movimento não foi uniforme. O faturamento expandiu 30,0% nas 
dez maiores companhias e caiu 22,0% nas dez menores. Esse desempenho elevou 
a concentração no mercado, segundo dados do ranking do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) – Instituto de Administração 
(FIA). (Ibevar, 30/07/2021). 
 

 O varejo tem apresentado perdas financeiras. Cerca de 67,0% delas decorrem 
muitas vezes de processos internos, como todas as implicações que envolvem o 
processo de compra e acerto de contas. (Ibevar, 31/07/2021). 
 

 Em julho, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV/Ibre subiu 3,1 pontos, 
passando para 101,9 pontos, maior nível desde junho de 2013. Esse índice 
consolida os índices de confiança da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. 
(FGV/Ibre, 02/08/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 Para poupar água dos reservatórios das usinas hidrelétricas, reduzir o risco de 
blecautes durante esse período seco e aumentar a segurança do abastecimento 
em 2022, ano eleitoral, o governo federal tem três cartas principais: aumento da 
conta de luz, programa de redução voluntária da indústria e gestão da água dos 
reservatórios das hidrelétricas, responsáveis pela geração de dois terços da 
eletricidade do país. As medidas poderão evitar o pior quadro - blecautes neste 
ano e racionamento em 2022 -, mas podem ter reflexos financeiros para o setor 
elétrico, como em crises anteriores. A ordem é usar usinas térmicas a toda carga, 
o que implica acionar até as mais caras, como a termelétrica de William Arjona, 
cujo custo está em R$ 1.700 o MWh (dez vezes o custo de uma hidrelétrica). Isso 
terá impactos diretos e indiretos sobre a conta de luz. Desde julho, as residências 
têm recebido um acréscimo de R$ 9,492 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos, resultado da adoção de bandeiras vermelhas nível 2 nas contas de 
luz. (Valor Econômico). 
 

 Uma pesquisa da Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Elétrica 
(Abraceel) em parceria com o Datafolha mostrou que 8 em cada dez brasileiros 
consideram o preço da energia elétrica caro ou muito caro no país e que os 
impostos e taxas embutidos nas contas de luz são considerados o principal fator 
para isso. A pesquisa se baseia em 2.081 entrevistas realizadas em 130 municípios 
durante o mês de maio. Para a maioria dos participantes (79%), a conta de luz 
passou a pesar mais no orçamento da família durante a pandemia. (Valor 
Econômico). 
 

 Enquanto alguns segmentos ainda patinam para retomar aos níveis pré-pandemia, 
as locadoras de veículos mostram forte crescimento. Juntas, as três maiores do 
país – Localiza, Unidas e Movida, respectivamente –, fecharam o segundo 
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trimestre de 2021 com um lucro líquido de R$ 863 milhões, 173% superior ao 
registrado em igual trimestre de 2019, quando a pandemia não era um problema. 
Na comparação com o segundo trimestre de 2020, o lucro representa alta de 
816%. Já a receita dessas companhias avançou 21% na comparação com 2019, 
para R$ 5,489 bilhões. A sustentação veio do momento favorável para a locação de 
carros, na esteira do distanciamento social, que tem incentivado o transporte 
individual, além do preço maior de revenda dos veículos. A pandemia tem 
colaborado para uma demanda forte de viagens curtas e a falta de veículos novos 
no mercado tem ajudado as locadoras de várias formas. De um lado, fez disparar o 
preço do seminovo. Com isso, as locadoras revenderam seus carros com preço 
médio de R$ 56,1 mil, alta de quase 40% tanto contra o segundo trimestre de 2020 
quanto o de 2019. Com os veículos cada vez mais caros, alugar acabou se tornando 
uma alternativa mais viável para muitos bolsos. (Valor Econômico). 
 

 A demanda global por transporte aéreo de passageiros (medida em passageiro-
quilômetro pagos, o RPK) apresentou queda de 66,7% no primeiro semestre de 
2021 na comparação com igual período de 2019, expondo a ainda complexa 
situação do setor aéreo global diante da pandemia. Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla 
em inglês). Em apresentação a jornalistas do mundo todo, a Iata divulgou que, em 
junho, a demanda por transporte aéreo internacional caiu 80,9% na comparação 
com junho de 2019. No lado doméstico, que tem demostrado mais força, a 
demanda caiu 22,4% na mesma base de comparação. O lado positivo do setor 
segue sendo o transporte de cargas, cuja demanda cresceu 8% no primeiro 
semestre deste ano na comparação com 2019. Em junho, o crescimento na 
demanda por transporte de carga foi de 9,9% contra junho de 2019. No lado 
doméstico, que tem demostrado mais força, a demanda caiu 22,4% na mesma 
base de comparação. O lado positivo do setor segue sendo o transporte de cargas, 
cuja demanda cresceu 8% no primeiro semestre deste ano na comparação com 
2019. Em junho, o crescimento na demanda por transporte de carga foi de 9,9% 
contra junho de 2019. O diretor-geral da Iata, Willie Walsh, destacou que o setor 
atravessa um período de recuperação, mas ainda com muitos desafios. “Vemos a 
demanda de carga em um momento bom. (Valor Econômico). 
 

 O turismo foi a atividade que mais se digitalizou durante a pandemia de covid-19. 
Atualmente, oito de cada dez pequenos negócios (85%) vendem pela internet, o 
que posiciona o setor acima da média de empresas dos mais diferentes ramos que 
comercializam seus produtos e serviços de forma digital, no patamar de 67%. Os 
dados são da 11ª Pesquisa de Impacto da Pandemia do Coronavírus nas Micro e 
Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV. O ministro do 
Turismo, Gilson Machado Neto, avalia que a aposta nas vendas digitais foi uma das 
formas encontradas pelo setor para se reinventar, diante dos impactos da 
pandemia de covid-19. “Temos um setor de turismo muito forte e criativo no 
Brasil, que já demonstrou sua capacidade de se reinventar e de se recuperar, 
mesmo diante de todos os desafios impostos pela pandemia. Nesse sentido, as 
novas tecnologias foram fundamentais em um cenário de tantas restrições, dando 
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lugar a novos canais para se chegar ao público”, comenta Machado Neto. As 
empresas do setor de turismo ampliaram a aposta pelas vendas digitais de 73%, 
em maio de 2020, para 85%, em março deste ano. Desta forma, se posicionaram à 
frente das demais atividades, como a de pet shops, segunda colocada na pesquisa, 
com 79% de suas empresas comercializando pela internet. (MTur). 
 

 Economias emergentes dependentes do turismo que já estavam com as finanças 
pressionadas e as dívidas nas alturas agora fazem as contas para saber o custo de 
sua segunda temporada de verão seguida arruinada pela covid-19, que continua 
afastando os turistas. Nos primeiros cinco meses do ano, as chegadas 
internacionais no mundo caíram, em média, 85% em relação ao total de 540 
milhões de pessoas em igual período de 2019, antes da pandemia, segundo dados 
da Organização Mundial de Turismo (OMT), das Nações Unidas. É ainda pior do 
que nos primeiros cinco meses de 2020, quando a queda média foi de 65% na 
comparação com 2019. A forte queda nas receitas do turismo em boa parte do 
mundo emergente chega em meio ao acúmulo de dívidas pelos governos, que 
lutam para arcar com os custos da pandemia. O endividamento médio das grandes 
economias emergentes subiu de 52,2% para 60,5% do PIB em 2020, segundo o 
Instituto Internacional de Finanças (IIF), o maior aumento já registrado. O impacto 
variou geograficamente. Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), advertiu neste ano que o desempenho econômico está 
“divergindo perigosamente entre os países, e dentro deles, com as economias com 
vacinação mais lenta, com políticas de apoio mais limitadas e com mais 
dependência do turismo tendo pior desempenho”. (Valor Econômico). 
 

 O Ministério do Turismo acaba de alcançar a marca de 29 mil Selos Turismo 
Responsável, Limpo e Seguro emitidos em todo o país. A chancela é conferida a 
locais que se comprometem a cumprir protocolos de prevenção à covid-19 e, desta 
forma, oferecem mais segurança a turistas e trabalhadores do setor. A iniciativa foi 
lançada em 2020, colocando o Brasil entre os 10 primeiros países do mundo a 
implementar protocolos sanitários para o turismo. Cada segmento possui um 
protocolo sanitário específico, elaborado em parceria com empresas e instituições 
ligadas ao setor, a partir de diretrizes internacionais. (MTur). 

 

6. Comércio Exterior 
 

 Em julho, a balança comercial brasileira permaneceu com superávit elevado, 
favorecido pelas vendas de commodities, atingindo US$ 7,4 bilhões, diferença 
entre US$ 25,5 bilhões de exportações e US$ 18,1 bilhões de importações. Os 
embarques, embora tenham perdido força ao longo do mês, seguiram fortes. As 
exportações de commodities, como soja, minério de ferro, farelo de soja e carnes 
continuam como destaques, impulsionadas pelos preços internacionais elevados. 
Já as importações seguiram no mesmo ritmo dos meses anteriores, dentro do 
padrão sazonal. Neste ano, a balança acumula superávit de US$ 44,1 bilhões, 
crescendo 48,6% em relação ao mesmo período de 2020.  
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 O resultado de julho, apesar de positivo, veio abaixo do esperado e atingido em 
meio à alta expressiva na ponta das importações. A expectativa era de um 
superávit de US$ 8,694 bilhões segundo pesquisa da Reuters com economistas. O 
resultado ficou abaixo do superávit de US$ 7,6 bilhões do mesmo mês do ano 
passado, valor recorde para o período da série histórica iniciada em 1989. 
 

 No acumulado de janeiro a julho, a balança comercial registra superávit de US$ 
44,1 bilhões, contra saldo positivo de US$ 29,9 bilhões em igual etapa de 2020. No 
início do mês passado, o governo atualizou para cima sua estimativa para o 
superávit da balança comercial a US$ 105,3 bilhões neste ano, ante US$ 89,4 
bilhões anteriormente. A cifra representa quase o dobro do saldo positivo de US$ 
51,1 bilhões alcançado para as trocas comerciais em 2020. 
 

 Os portos da Bahia registraram aumento de 28,54% nas movimentações do 1º 
semestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. No somatório 
de importações e exportações, o total de cargas acumuladas foi de 6.578.923 t, 
recorde histórico de cargas movimentadas na primeira metade do ano, enquanto 
em 2020, foi de 5.118.187 toneladas (t). O Porto de Salvador apresentou um 
aumento de 10,65%, com destaque para a movimentação de contêineres, e um 
total de 2.688.591 t em cargas acumuladas, contra 2.429.866 t no mesmo período 
de 2020. O Porto de Aratu-Candeias também apresentou aumento significativo nas 
movimentações: 48,94%, com destaque para granéis líquidos e granéis sólidos. O 
porto alcançou um total de 3.665.817 t, uma diferença de 1.204.583 t em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Já o Porto de Ilhéus apresentou alta de 13,85% 
nas movimentações de junho, com destaque para a movimentação de granéis 
sólidos e um aumento de 112,08% no número de cargas acumuladas de 
importação, em relação ao primeiro semestre do ano anterior, com 49.075 
toneladas. (Codeba). 
 

 A Ferrovia Centro Atlântica que estava transportando a produção da Bamin 
Mineração,  saindo de Caetité, no interior do estado da Bahia, passando por Minas 
Gerais para ser exportado pelo porto de Tubarão no Espirito Santo. Agora a  VLI, 
que controla a Ferrovia Centro Atlântica,  assinou contrato com a Bamin, para que 
a produção seja exportada pelo  Porto TUP Enseada do Paraguaçu. A operação já 
teve início e a movimentação estimada é de 490 mil toneladas ao longo de 2021. 
Com o acordo, o minério saíra  da mina Pedra de Ferro, em Caetité, seguindo de 
caminhão por 41 km até Licínio de Almeida (BA), onde será feito o transbordo para 
a ferrovia. De Licínio de Almeida, os trens percorrerão 560 km até Petim (no 
município de Castro Alves), onde o minério voltará para o caminhão para mais 100 
km com destino ao Porto de Enseada, em Maragojipe, no Recôncavo Baiano. Com 
o início das operações de comércio exterior, a Bamin passa a ser um player global 
na produção e comercialização de minério de ferro. O produto que está sendo 
exportado é classificado como DSO 65, que o qualifica na categoria premium, com 
baixo índice de contaminantes. (Bahia Econômica, 29/07/2021). 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/construcao-pressiona-por-importacao-de-aco-apos-alta-de-preco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/deteriorada-balanca-comercial-tem-superavit-de-us-51-bilhoes-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/deteriorada-balanca-comercial-tem-superavit-de-us-51-bilhoes-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/deteriorada-balanca-comercial-tem-superavit-de-us-51-bilhoes-em-2020.shtml
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 Não é de hoje que o FMI vem alertando para a influência da vacinação contra o 

novo coronavírus na recuperação da economia global. A revisão das projeções do 
World Economic Outlook (WEO) recentemente divulgada pelo Fundo comprova a 
relação. A previsão do crescimento global deste ano continuou em 6%, como havia 
sido estimado em abril, mas houve uma mudança na composição da taxa. 
Enquanto o crescimento esperado para as economias avançadas aumentou meio 
ponto, para 5,6%, o projetado para os mercados emergentes foi cortado em 0,4 
ponto para 6,3%. Não por mera coincidência, as economias avançadas estão com 
40% da população totalmente vacinada, segundo dados do dia 19 de agosto 
trabalhados pelo FMI. Já os países emergentes estão com 10%; e os de baixa 
renda, com menos ainda, 1%. (Valor Econômico, 03/08/2021). 

 A redução considerável do desequilíbrio externo desde o início da pandemia (em 
2019, o déficit nessas operações chegou a US$ 65 bilhões, 3,5% do PIB), patamar 
arriscado em razão da volatilidade dos fluxos internacionais de capitais, chama a 
atenção este ano. No agregado das transações de bens e serviços, as remessas de 
lucros e o pagamento de juros da dívida externa ainda levaram a um déficit no 
primeiro semestre, de US$ 7 bilhões (1,3% do Produto Interno Bruto), embora as 
projeções apontem para um pequeno resultado positivo neste ano. A combinação 
de termos de troca (a relação entre preços de exportações e importações) 
favoráveis com a taxa de câmbio desvalorizada coloca o país, em tese, numa boa 
condição de competitividade, o que deveria favorecer a atração de mais 
investimentos. (Folha de S.Paulo, 01/08/2021). 

7. Finanças Públicas 
 

 As regras do Imposto de Renda passarão por mudanças, segundo projeto de 
reforma tributária apresentado pelo governo. A proposta está na Câmara dos 
Deputados. O relator, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), espera apresentar um 
relatório final no início deste mês. 
 

 A reforma deve provocar mudanças no Imposto de Renda em três frentes: pessoa 
física, pessoa jurídica e investimentos.  Para pessoa física, por exemplo, a faixa de 
isenção do imposto passará de R$ 1.900 para R$ 2.500.  
 
 

 O texto elaborado pela equipe econômica do governo, no entanto, já sofreu uma 
série de mudanças depois que chegou à Câmara. Segundo o relator, as mudanças 
resultarão em uma redução de R$ 57 bilhões na arrecadação de impostos em dois 
anos, sendo R$ 27 bilhões em 2022 e R$ 30 bilhões em 2023.  
 

 Mesmo com os ajustes, o projeto vem sendo alvo de críticas. Mais de 20 entidades 
de diferentes setores da economia lançaram um manifesto solicitando "total 
rejeição" às alterações propostas pelo projeto de Lei (PL 2.337/21). Assinaram o 
texto entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Confederação 
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Nacional de Serviços (CNS) e as associações comerciais de São Paulo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro.  
 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 
12 

Meses 
Maio Jun. Jul. Ago. Set. Tendência 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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