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1. CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Instituto Europeu de Estatísticas, Eurostat, anunciou que a inflação em ritmo anual da 
zona do euro alcançou 3,4% no mês de setembro, o nível mais elevado desde 2008, o que 
foi estimulado pelo aumento dos preços da energia. O mesmo índice havia registrado 
2,2% em julho sobre o ano anterior e 3% em agosto. De acordo com a Eurostat, dos 
componentes do índice de inflação, a energia teve em setembro um aumento de 17,4%. 
 
A inflação nos 19 países que compartilham o euro começou a subir em junho, mas o 
resultado de 3,4% registrado em setembro acendeu os sinais de alerta, pois um nível 
semelhante não era registrado há 13 anos, desde setembro de 2008 (3,6%). 
 
Com os preços do gás natural saltando e gargalos impactando tudo, de produção de carros 
à fabricação de computadores, a inflação pode atingir 4% até o final do ano, duas vezes a 
meta do Banco Central Europeu (BCE), antes do que o banco prevê que será uma queda 
relativamente rápida no início de 2022. 
 
Mas os problemas na cadeia de oferta parecem estar piorando, aumentando as chances 
de o salto da inflação chegar ao núcleo dos preços e criar pressões mais permanentes com 
as empresas ajustando os preços e as políticas salariais. As altas expressivas do preço da 
energia (gás e eletricidade) levaram o Conselho Europeu a incluir o tema na agenda da 
reunião marcada para 21 e 22 de outubro, dada a gravidade da crise. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada dia 5 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), apontam uma retração de 0,7% na passagem de julho para 
agosto na produção industrial que caiu pelo terceiro mês consecutivo. Nesse período, 
houve perda acumulada de 2,3%. Com o resultado de agosto, a indústria fica 2,9% abaixo 
do patamar de fevereiro do ano passado, no cenário pré-pandemia, e 19,1% abaixo do 
nível recorde, registrado em maio de 2011. O setor acumulou ganho de 9,2% no ano e de 
7,2% nos últimos 12 meses. 

A queda registrada em agosto foi disseminada por três das quatro grandes categorias 
econômicas e pela maioria (15) dos 26 ramos investigados pela PIM. O gerente da 
pesquisa, André Macedo, ressalta que os resultados seguem refletindo os efeitos da 
pandemia de Covid-19. “Há um desarranjo da cadeia produtiva, que faz com que haja 
encarecimento dos custos de produção e desabastecimento de matérias-primas para 
produção do bem final. Isso vem trazendo, pelo lado da oferta, maior dificuldade para o 
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avanço do setor”, diz. 

O pesquisador complementa que outros aspectos ligados à demanda doméstica são 
somados a essas dificuldades enfrentadas pela indústria. “Há um contingente importante 
de trabalhadores fora do mercado de trabalho e os postos que são gerados têm salários 
menores, ou seja, há uma precarização das condições de emprego. Também há retração 
da massa de rendimento e uma renda disponível menor para as famílias, por conta da 
inflação mais alta. Esses fatores afetam as condições de compra por parte das famílias”, 
afirma André Macedo.  

A queda de agosto foi puxada, principalmente, por outros produtos químicos (-6,4%), 
coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,6%), veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-3,1%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,3%). “O 
setor de outros produtos químicos já vinha com queda nos dois meses anteriores, ligada a 
paralisações em unidades produtivas. Já no setor de derivados de petróleo, houve 
crescimento nos três meses anteriores, muito relacionado à flexibilização das restrições 
sanitárias, que permitiu que as pessoas tivessem maior mobilidade. Então a queda dessa 
atividade em agosto representa mais uma acomodação, algo pontual, do que uma 
reversão de tendência do comportamento positivo”, analisa Macedo. 

A indústria tem sido afetada pela falta de insumos e pela alta nos preços das matérias-primas e de 
custos como energia elétrica. E o cenário para os próximos meses promete continuar desafiador: 
segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), a confiança do setor caiu em setembro 
pelo segundo mês consecutivo, depois de subir pelos quatro meses anteriores. 

Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada dia 6 pelo IBGE mostram que o 
volume de vendas do comércio varejista no país recuou 3,1% em agosto, na comparação com o 
mês anterior (2,7%). Mais da metade das atividades caíram no período. No ano, o varejo acumula 
alta de 5,1% e nos últimos doze meses, crescimento de 5,0%.  
 
Seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxas negativas em agosto, com destaque para outros 
artigos de uso pessoal e doméstico (-16,0%), que teve a principal influência negativa sobre o 
indicador do comércio varejista. Essa atividade é composta, por exemplo, pelas grandes lojas de 
departamento. “Foi um setor que sofreu bastante no início da pandemia, mas se reinventou com 
a reformulação das suas estratégias de vendas pela internet. Isso culminou com crescimentos 
expressivos, principalmente em julho (19,1%) com o lançamento das plataformas de 
marketplace. Com muitos descontos, o consumidor antecipou o consumo em julho, 
fazendo com que o mês de agosto registrasse uma queda grande de 16,0%. Esse recuo, 
contudo, não é suficiente para retirar os ganhos dos quatro meses anteriores”, explica o 
gerente da PMC, Cristiano Santos. 
 
Também recuaram no período os setores de combustíveis e lubrificantes (-2,4%), móveis e 
eletrodomésticos (-1,3%), e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-0,9%). Hiper e supermercados, assim como combustíveis e lubrificantes, 
vêm sendo impactados pela escalada da inflação nos últimos meses, o que diminui o 
ímpeto de consumo das famílias e empresas. As duas atividades que tiveram variação 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/28/confianca-da-industria-cai-pelo-2-mes-seguido-em-setembro-diz-fgv.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/28/confianca-da-industria-cai-pelo-2-mes-seguido-em-setembro-diz-fgv.ghtml
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positiva no volume de vendas em agosto foram tecidos, vestuário e calçados (1,1%) e 
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,2%). 
 
No comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, veículos e materiais de 
construção, o volume de vendas caiu 2,5% em agosto na comparação com julho. A 
atividade de veículos, motos, partes e peças teve variação positiva de 0,7%, enquanto 
material de construção variou negativamente (-1,3%). 
 
Segundo dados divulgados dia 29 pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o Brasil 
registrou a abertura de 372,2 mil vagas de emprego com carteira assinada em agosto. No 
acumulado do ano são 2,2 milhões de postos criados. O saldo no mês é resultado de 1,8 
milhão de contratações e 1,4 milhão de desligamentos, de acordo com os números 
mensais apresentados pelo ministério por meio do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). 

O saldo positivo em agosto foi influenciado principalmente pelo setor de serviços (que 
abriu 180,6 mil vagas), que tem sido beneficiado pela vacinação e pela reabertura das 
atividades. Tiveram destaque segmentos como os de alojamento e alimentação (criação 
de 33,7 mil vagas) e educação (25 mil). 

No acumulado de janeiro a agosto, o saldo positivo de 2,2 milhões de novas vagas decorre 
de 13 milhões de admissões e 10,8 milhões desligamentos. O resultado representa uma 
reversão do registrado no mesmo período de 2020, quando a economia foi mais atingida 
pela pandemia e houve corte de 849,3 mil vagas. 

Bruno Imaizumi, economista da LCA Consultores, afirma que o resultado nos últimos 
meses está fortemente relacionado ao aumento da mobilidade social, mas que outros 
fatores devem levar a uma desaceleração nas próximas divulgações. Um dos fatores para 
o menor ritmo deve ser o fim de boa parte das garantias do programa de manutenção de 
empregos (o BEm, ou benefício emergencial, que foi criado durante a pandemia e 
possibilita à empresa reduzir salário e jornada ou suspender contratos do trabalhador em 
troca do compromisso de não demitir por um período). 

Todas as regiões do país apresentaram abertura de vagas, com a liderança do Sudeste 
(abertura de 185,9 mil vagas). Em seguida, vieram Nordeste (82,8 mil), Sul (54 mil), 
Centro-Oeste (29,6 mil) e Norte (19,7 mil). 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulgada dia 
30 pelo IBGE, mostram que a taxa de desocupação recuou para 13,7% no trimestre 
fechado em julho, uma redução de 1,0 ponto percentual em relação ao trimestre 
encerrado em abril. Isso corresponde a 14,1 milhões de pessoas na fila em busca de um 
trabalho no país 

O recuo na taxa foi influenciado, principalmente, pelo aumento no número de pessoas 
ocupadas (89,0 milhões), que avançou 3,6%, com mais 3,1 milhões no período. Com isso, o 
nível de ocupação subiu 1,7 ponto percentual para 50,2%. “Essa é a primeira vez, desde o 
trimestre encerrado em abril de 2020, que o nível de ocupação fica acima de 50%, o que 
indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país”, 
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destaca a analista da pesquisa do IBGE, Adriana Beringuy. 

Houve um aumento no emprego com carteira assinada no setor privado e nos postos de 
trabalho informais, com a manutenção da expansão do trabalho por conta própria sem 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e do emprego sem carteira no setor privado. 
Isso fez, inclusive, com que a taxa de informalidade subisse dos 39,8% do trimestre móvel 
anterior para 40,8%, no trimestre encerrado em julho. 

O emprego com carteira assinada avançou 3,5%, com mais 1,0 milhão de pessoas, 
totalizando 30,6 milhões no trimestre até julho. Na comparação com o mesmo trimestre 
do ano passado, o contingente aumentou 4,2%, com mais 1,2 milhão de pessoas. É o 
primeiro aumento no emprego com carteira, desde janeiro de 2020, na comparação 
anual. 

Os dados divulgados pelo Banco Central (BC) mostram que a dívida bruta do governo foi a 
82,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em agosto, redução de 0,4 ponto percentual em 
relação ao mês anterior. Essa é a sexta queda consecutiva do endividamento do país em 
relação ao PIB, o melhor resultado desde maio de 2020. Na comparação anual, houve 
redução de 6,2 pontos percentuais na dívida bruta. De acordo com o BC, o resultado se 
deu principalmente por causa do aumento da atividade econômica no período, que 
contribuiu em 1,0 ponto percentual. 

No total, a dívida bruta somou R$ 6,84 trilhões em agosto. Se for considerado o valor em 
reais, a dívida manteve trajetória de crescimento nos últimos meses. Em julho, o 
montante somava R$ 6,79 trilhões e R$ 6,72 trilhões em junho. 

O endividamento registrou crescimentos expressivos por mês desde o início da pandemia 
de Covid-19. Depois da chegada do vírus ao país, o governo teve de gastar mais em 
programas emergenciais, como o auxílio emergencial e linhas de crédito para empresas. 

Em fevereiro deste ano, a dívida alcançou 89,36% do PIB, maior percentual da série 
histórica iniciada em 2006. No mesmo mês de 2020, último antes dos impactos da crise 
sanitária, a dívida estava em 75,16%. 

Segundo expectativas do mercado coletadas pelo BC, os economistas consultados 
projetam que a dívida encerre o ano em 82,05% do PIB e volte a crescer nos anos 
seguintes, chegando a 85% em 2025. 

A dívida líquida, que desconta os ativos do governo, também registrou queda de 0,4 ponto 
percentual em agosto e chegou a 59,3% do PIB. Segundo o BC, o crescimento da atividade 
econômica contribuiu em 0,7 ponto e a alta do dólar de 0,42% no mês puxou 0,1 ponto 
para baixo pelo aumento das reservas em reais. 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 2,5 pontos em setembro, para 99,9 pontos, 
interrompendo uma sequência de 5 altas mensais, segundo divulgou a FGV. O ICE consolida os 
índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais 
produzidas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre): 
Indústria, Serviços, Comércio e Construção. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/09/atividade-economica-cresce-06-em-julho-diz-monitor-do-pib-da-fgv.shtml
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A queda da confiança dos empresários foi determinada tanto pela piora da avaliação 
sobre a situação corrente quanto das expectativas paras os próximos meses. O Índice de 
Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 1,2 ponto, para 99,3 pontos e o Índice de 
Expectativas (IE-E) recuou 3,8 pontos, para 99,9 pontos. 
 
A confiança empresarial subiu em apenas 33% dos 49 segmentos integrantes do ICE em 
setembro, um recuo da disseminação frente aos 53% do mês passado. Entre os setores que 
integram o índice de confiança empresarial, apenas o otimismo da construção não recuou em 
setembro. A confiança do comércio registrou a maior queda entre os setores, seguido por serviços 
e indústria. Em todos os segmentos, os movimentos da confiança foram determinados 
principalmente pela piora das expectativas em relação aos próximos meses. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 
 
A empresa Solar Newen Bahia Energia assinou um protocolo de intenções com a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), dia 30, para implantar uma usina 
fotovoltaica destinada a geração de energia solar, no município de Barreiras. Para a 
execução do projeto, a empresa estima investir R$ 1 bilhão e 80 milhões de reais. Com 
capacidade de produção instalada de 410 mil megawatt/ano (MW), a usina pretende 
contratar 990 operários para a sua construção e gerar 135 empregos na fase de operação. 
“Em julho deste ano, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, registrou que a 
Bahia ficou em segundo lugar dentre os estados geradores de energia solar no país. E, esse 
protocolo que assinamos hoje é um indicativo que o setor só tende a crescer em nosso 
estado”, afirmou o secretário de desenvolvimento econômico, Nelson Leal. 

Os empreendimentos para geração de energia solar na Bahia já geraram 13 mil empregos 
diretos na fase de construção dos que já estão em operação, e a SDE estima que sejam 
criados mais 47,4 mil empregos diretos na fase de construção para os parques que estão 
em construção ou ainda serão iniciados. Em toda cadeia produtiva são promovidos 30 
empregos por MW, 43% são empregos diretos durante a fase de construção dos parques. 
Atualmente o estado conta com 34 parques fotovoltaicos em operação, com mais de três 
milhões de módulos em funcionamento e capacidade instalada de mais de 1 mil MW. 
 
Os ingredientes que deram pela nona vez à empresa brasileira Ambev a liderança do 
ranking setorial de Valor 1000 combinou ampla capacidade de distribuição, tecnologia e 
análise de dados e novos produtos. A dona das marcas Skol, Brahma e Antarctica 
aumentou em 12,3% a receita líquida, que totalizou R$ 58,4 bilhões em 2020, só menor 
que JBS, Marfrig e Cargill, respectivamente, cujo desempenho foi favorecido pela 
desvalorização do real e pelo forte fluxo de exportações.  
 
Dados divulgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) mostram que até o mês de 
setembro, o faturamento das empresas produtoras de minério de ferro na Bahia 
ultrapassou os R$ 470 milhões, contra R$ 25 milhões alcançados durante todo o ano 
passado, representando um crescimento de mais de 1.700% em suas operações. Apesar 
do crescimento expressivo, a dificuldade no escoamento da produção é um empecilho 
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para o setor como um todo. Esse aumento se deve ao início de produção, neste ano, de 
grandes empresas no mercado baiano, como a Bamin e a Tombador Iron, que, junto com a 
Brazil Iron – empresa que já atuava no estado – aumentaram a produção do minério de 
ferro na Bahia.  
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 

 Os dois principais municípios da fruticultura na Bahia são Juazeiro e Casa Nova. 

Juazeiro é o segundo município com maior valor de produção frutífera do país, 

atrás apenas da vizinha Petrolina (PE). Já Casa Nova, segundo o mais recente 

levantamento da Pesquisa da Produção Agrícola Municipal (PAM), anunciado no 

final do mês passado (setembro), ocupa a décima colocação nesse ranking. Tanto 

Juazeiro quanto Casa Nova têm a manga como principal produto nas suas áreas 

plantadas (Ascom Seagri Ba, 04/10/2021). 

 

 A Bahia é o segundo maior estado produtor de manga do Brasil, tanto na 

quantidade produzida quanto no valor gerado, ficando atrás apenas de 

Pernambuco. De 2019 para 2020, a produção baiana de manga cresceu 6,4%, 

chegando a 470.487 toneladas, mais 28,2 mil toneladas em relação a 2019. Quanto 

ao valor de produção, no período avançou em 15,8%, chegando a R$ 755,4 

milhões, um acréscimo de R$ 102,9 milhões na relação com 2019 (Ascom Seagri Ba, 

04/10/2021). 

  

 “A manga da Bahia vem ganhando mercados nacionais e internacionais. É uma 

fruta muito conhecida e apreciada em nosso estado, e seu consumo vem alargando 

fronteiras, inclusive ganhando mercado internacional. A Secretaria da Agricultura, 

Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) acompanha há muito toda essa 

escalada de produção, contribuindo para o crescimento do plantio e da produção 

não só dessa, como também de outras frutas por todo o estado”, comentou o 

secretário, João Carlos Oliveira (Ascom Seagri Ba, 04/10/2021). 

  

 Juazeiro, além de ser o segundo município em valor de produção frutífera no Brasil, 

também é o segundo, na comparação nacional, no tangente à produção de manga. 

Na Bahia, Juazeiro é destacadamente o município maior produtor de manga do 

estado. No período abrangido pela pesquisa PAM (2019-2020), Juazeiro 

apresentou um crescimento na produção de 1,3%, chegando a um total de 181.716 

toneladas (Ascom Seagri Ba, 04/10/2021). 
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 Casa Nova experimentou um crescimento de 4,7% no valor gerado pela manga, 

chegando a R$ 155,1 milhões em 2020. Porém, a produção em volume teve queda 

de 6,1%, chegando a 107 mil toneladas. Ainda assim, Casa Nova permaneceu, em 

2020, como o terceiro maior município produtor de manga de todo o Brasil (Ascom 

Seagri Ba, 04/10/2021). 

  

 Ainda sobre manga, a PAM trouxe outra boa notícia para a Bahia, que foi o 

crescimento da produção na cidade de Livramento de Nossa Senhora, que, no 

período 2019-2020, passou da sétima para a quinta colocação entre os municípios 

brasileiros com maior produção de manga (Ascom Seagri Ba, 04/10/2021). 

 

 No tangente específico ao recorte da fruticultura, o estudo demonstra que em 

2020 o setor, na Bahia, atingiu a sua segunda maior marca histórica no tangente ao 

valor de produção, somando R$ 3,5 bilhões, o que representa acréscimo de 11,7% 

com relação a 2019 (Ascom Seagri Ba, 04/10/2021). 

 

3. Indústria 

 

 A produção industrial nacional, em agosto de 2021, caiu 0,7% frente a julho, na 

série com ajuste sazonal, terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando 

nesse período perda de 2,3%. Com o resultado de agosto, a indústria fica 2,9% 

abaixo do patamar de fevereiro do ano passado, no cenário pré-pandemia, e 19,1% 

abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011.  Os dados são da PIM do 

IBGE. Já em relação a agosto de 2020, houve queda de 0,7%, interrompendo os 

onze meses de taxas positivas consecutivas nessa comparação. No ano, a indústria 

acumula alta de 9,2% e, em doze meses, de 7,2%, intensificando o crescimento de 

julho (7,0%) e mantendo trajetória ascendente desde agosto de 2020 (-5,7%) (IBGE, 

05/10/2021). 

 

 Ainda de acordo com o IBGE, o recuo de 0,7% da atividade industrial, frente ao mês 

anterior, teve perfil disseminado de taxas negativas entre as atividades. As 

influências negativas mais importantes vieram de outros produtos químicos (-6,4%), 

coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,6%), veículos 

automotores, reboques e carrocerias (-3,1%) e produtos farmoquímicos e 

farmacêuticos (-9,3%). Por outro lado, entre as onze atividades em alta, produtos 

alimentícios (2,1%), bebidas (7,6%) e indústrias extrativas (1,3%) exerceram os 

principais impactos positivos em agosto de 2021 (IBGE, 05/10/2021). 

 

 Os Indicadores Industriais, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
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mostram que o faturamento real, no mês de agosto, apresentou queda de 3,4% em 

relação a julho, na série livre de efeitos sazonais. Em relação a agosto de 2020, a 

queda foi de 0,2%. Desde o início do ano, o indicador apresenta uma nítida 

tendência de queda. O indicador de horas trabalhadas na produção apresentou 

queda de 0,3% em relação ao resultado de julho, na série dessazonalizada. Desde 

fevereiro de 2021, o indicador tem apresentado quedas consecutivas na série de 

variação mensal, com exceção de julho, em que houve estabilidade. O indicador de 

emprego da Indústria de Transformação apresentou crescimento de 0,1% em 

relação ao mês imediatamente anterior, na série livre de efeitos sazonais. No mês 

de agosto, o indicador de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria de 

Transformação apresentou queda de 0,1% em relação a julho, na série livre de 

efeitos sazonais. Desde março de 2021, o indicador se encontra acima de 80%, em 

um patamar superior à média histórica (CNI, 04/10/2021). 

 

 No setor de calçados, as fabricantes brasileiras, de janeiro até agosto, criaram 23,8 

mil empregos, de acordo com dados compilados pela Associação Brasileira das 

Indústrias de Calçados (Abicalçados). O setor começa a dar sinais de retomada com 

a aceleração da vacinação contra a Covid-19. No ano passado, a produção do setor 

teve um tombo de 18,4%. Com 271 mil pessoas empregadas diretamente em todo 

o Brasil, o segmento agora reflete a recuperação e gera mais empregos. A criação 

de postos de janeiro a agosto teve um crescimento de 17,3% ante mesmo período 

de 2020. O resultado, no entanto, segundo a Abicalçados, não é suficiente para 

superar o revés do ano passado – o nível atual ainda está 3,2% abaixo do registrado 

em 2019. A Bahia, que na pandemia superou São Paulo no ranking de 

empregadores do setor calçadista, gerou, entre janeiro e agosto, 6,56 mil postos de 

trabalho. Com isso, as fábricas baianas somaram 33,66 mil pessoas empregadas na 

atividade, 38% mais do que em 2020 e 15,8% mais do que em 2019 (Valor 

Econômico, 05/10/2021). 

 

 No setor de gás natural, a empresa Enauta informou que as operações de produção 

de gás natural do Campo de Manati foram retomadas no dia 3, após paralisação no 

dia 29 de setembro para reparo em um duto entre a estação de compressão e a 

estação de tratamento de gás. A Enauta Energia possui uma participação de 45% no 

Campo de Manati, operado pela Petrobras e localizado na Bacia de Camamu, no 

litoral da Bahia (Valor Econômico, 04/10/2021). 

  

 No setor de energia, o leilão A-5 deste ano teve menor participação de projetos 

eólicos, mas a fonte continuou sendo a que apresenta menores custos, 

apresentando maior competitividade, destacou a Associação Brasileira de Energia 

Eólica (Abeeólica). No leilão foram comercializados 11 novos projetos eólicos, que 
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somam 161,3 MW de capacidade. Localizados nos Estados da Bahia, Rio Grande do 

Norte e Pernambuco, os projetos vendidos representam investimentos de cerca de 

R$ 633 milhões, em contratos de 15 anos, com entregas previstas para 2026 (Valor 

Econômico, 30/09/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), revela que 

74,0% dos brasileiros estão endividados, aumento de 1,1 ponto percentual em 

relação a agosto e 6,8 pontos ante 2020 (CNC, 04/10/2021). 

 

 A Peic de setembro aponta, no sentido contrário ao endividamento, redução de 

25,5% do total de famílias com contas em atraso. Em relação a agosto, o nível da 

inadimplência ficou em 0,1 ponto percentual menor, também pela segunda vez 

consecutiva. Comparado a setembro de 2020, a redução foi de 1 ponto (CNC, 

04/10/2021). 

 

 Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), a comemoração do Dia das Crianças deverá apresentar uma 

movimentação financeira de R$ 7,43 bilhões. Caso essa expectativa se confirme, o 

valor seria o maior desde 2015, quando foram registrados R$ 7,52 bilhões em 

vendas (CNC, 05/10/2021). 

 

 As vendas no comércio varejista baiano recuaram 1,2% em agosto de 2021 frente 

ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. No cenário 

nacional, a retração nos negócios foi de 3,1%, na mesma base de comparação 

(IBGE, 06/10/2021). 

 

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em agosto queda de 8,7% em 

relação a igual mês do ano anterior, enquanto no país o recuo foi de 4,1%, em 

relação à mesma análise. No acumulado do ano, a Bahia e o Brasil registraram taxas 

positivas de 7,9% e 5,1%, respectivamente (IBGE, 06/10/2021). 

 

 Na série sem ajuste sazonal, os segmentos, Tecidos, vestuário e calçados (23,8%), e 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (10,1%) 

exerceram, em agosto, as maiores influências positivas no comportamento das 

vendas do varejo baiano. Por outro lado, as maiores influências negativas para o 

setor vieram de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 

fumo (-19,6%) e Móveis e eletrodomésticos (-35,7%) e Hipermercados, 
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supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-10,2%) (IBGE, 06/10/2021). 

 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 

Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou expansão 

de 1,4% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento 

resultou no acumulado dos últimos 12 meses, variação positiva de 8,1% (IBGE, 

06/10/2021). 

 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou crescimento de 54,7% nas 

vendas em agosto de 2021, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 

Material de construção, as vendas nesse mês retraíram 25,3%, na comparação com 

o mesmo mês de 2020. Na análise dos últimos 12 meses a taxa foi positiva em 

22,4% para Veículos, motos, partes e peças e negativa em 1,9% para Material de 

construção (IBGE, 06/10/2021). 

 
 

5. Serviços  
 
 

 A Rede SineBahia está oferecendo 700 vagas para atividades gratuitas de 

capacitação profissional, na modalidade a distância, em 11 municípios do interior 

do estado. As vagas são exclusivas para trabalhadores dos municípios de Itabuna, 

Ilhéus, Itajuípe, Itapitanga, Una, Coaraci, Canavieiras, Belmonte, Teixeira de Freitas, 

Itabela e Itamaraju. Os cursos são nas seguintes áreas: Inglês, Pacote Office, Excel, 

Oratória, Atendimento ao Público e Técnicas de Vendas e palestras com os temas 

Orientação para o Trabalho, Empregabilidade, Outubro Rosa, Acidente de Trabalho 

e Feminismos Plurais. Os participantes serão certificados pelo Governo do Estado. 

(Secom-Ba). 

 Durante o ano de 2021, o Educar para Trabalhar ofertou 200 mil vagas. Nesta nova 

etapa, as ofertas são para 43 cursos de 10 Eixos Tecnológicos, na modalidade 

Educação à Distância (EAD), de Formação Inicial e Continuada (FIC). Os interessados 

devem estar regularmente matriculados no Ensino Médio ou da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual de ensino no ano 

letivo de 2020/2021, no período de 2016 a 2020. Os cursos terão duração média de 

três a cinco meses e serão ministrados em parceria com o Sistema S, composto pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). 

A previsão é que as vagas sejam preenchidas em 2.656 turmas, com diversos 

cursos, dentre os quais os de: Administrador de Banco de Dados; Agente Cultural; 

Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Agente de Informações Turísticas; 
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Almoxarife de Obras; Assistente de Logística; Assistente Financeiro; Cerimonialista; 

Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Organizador de Eventos e Produtor Cultural. O 

superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel 

Westphal, falou sobre a importância do programa para o futuro dos estudantes: “A 

nova edição do Educar para Trabalhar ocorre em um momento muito significativo 

na rede. Os estudantes estão envolvidos com vários projetos de aprendizagem e os 

cursos ofertados possibilitam ao estudante e às suas famílias perceberem novas 

oportunidades de qualificação que estão sendo proporcionadas pela escola” 

(Secom-Ba). 

 A partir de quarta-feira (6), quem utiliza o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro 

de Freitas irá fazer viagens ainda mais confortáveis e cômodas por meio das 

inovações oferecidas pela tecnologia Próximo Trem. A novidade, desenvolvida pelas 

equipes de engenharia e manutenção da CCR Metrô Bahia, exibe informações sobre 

o tempo até a chegada do próximo trem e sua respectiva lotação em monitores 

disponíveis nas estações. Com isso, o passageiro pode escolher o local mais vazio do 

veículo e o momento exato em que deseja embarcar. Num primeiro momento, os 

monitores estarão disponíveis na Estação da Linha 1 do Acesso Norte e na Estação 

Rodoviária, que fica na linha 2. De acordo com a secretária estadual de 

Desenvolvimento Urbano em exercício, Ananda Lage, mais 10 plataformas terão a 

tecnologia até dezembro deste ano e, até março de 2022, os monitores estarão 

disponíveis em todas as estações. “Por ser uma plataforma digital, a possibilidade 

de expansão é muito mais fácil. Estamos fazendo o piloto nessas duas estações, 

para sentir como é que vai ser a implantação e depois, gradativamente, vamos 

estender para as outras estações”, afirma. Os passageiros também podem ter 

acesso às informações de todas as estações pelo celular, antes mesmo de sair de 

casa ou do trabalho (Secom-Ba). 

 O banco Citi afirmou que a aquisição integral do Hospital Aeroporto pela Rede D’or 

São Luiz por R$ 230 milhões, equivalente a R$ 2,7 milhões por leito, é positiva para 

o grupo, incorpora sinergias e reforça a presença em Salvador, quarta maior cidade 

do Brasil. O banco diz ver consistência na execução da estratégia, reitera a 

recomendação de compra das ações e o preço-alvo de R$ 84. “A avaliação foi um 

pouco maior do que nas últimas transações, embora ainda seja altamente acretiva 

quando comparada aos múltiplos da companhia. Em resumo, a execução de 

aquisições permanece impecável e a dinâmica dos lucros também deve continuar 

forte, em nossa opinião”, diz o relatório. Em um breve comentário sobre a 

transação, o Credit Suisse avaliou positivamente a continuação do plano de 

expansão, reforçando o posicionamento na região e ampliação de sua rede de alta 

complexidade (VALOR ECONÔMICO). 
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 Dados divulgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) mostram que até o 

mês de setembro, o faturamento das empresas produtoras de minério de ferro na 

Bahia ultrapassou os R$ 470 milhões, contra R$ 25 milhões alcançados durante 

todo o ano passado, representando um crescimento de mais de 1.700% em suas 

operações. Apesar do crescimento expressivo, a dificuldade no escoamento da 

produção é um empecilho para o setor como um todo. Esse aumento se deve ao 

início de produção, neste ano, de grandes empresas no mercado baiano, como a 

Bamin e a Tombador Iron, que, junto com a Brazil Iron – empresa que já atuava no 

estado – aumentaram a produção do minério de ferro na Bahia. O crescimento 

deve continuar ao longo dos próximos anos com a chegada da Colomi Iron – em 

processo de instalação no norte do estado – e também com as novas áreas com 

potencial para produção de minério de ferro que seguem sendo prospectadas pela 

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e outros empresários do setor nos 

entornos dos trilhos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Segundo o 

presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, esse aumento confirma que a 

mineração irá ocupar uma posição de destaque cada vez maior no desenvolvimento 

econômico da Bahia, na geração de empregos e de tributos. “Estudos realizados 

pela CBPM mostram que o centro-oeste baiano, onde fica Caetité, é rico em 

minério de ferro, urânio e outros minerais. Na esteira da Fiol, a CBPM já trabalha 

para atrair mais investimentos para oportunidades identificadas na região e, 

também, em estudos de novas jazidas minerais a 100 km de distância de cada lado 

dos trilhos”, afirma Tramm (CBPM). 

 O aumento da produção de minério de ferro é expressivo, no entanto, a logística do 

transporte ainda é deficiente e impacta diretamente no preço e tempo para o 

escoamento da produção. O problema, já enfrentado pelas mineradoras que 

iniciaram a mais tempo, agora também atinge a Tombador Iron, que recentemente 

iniciou sua produção no município de Sento Sé. É necessário realizar mais de 800 

viagens de caminhão, de 700km cada, para transportar mais de 35 mil toneladas de 

minério de Sento Sé, onde fica a mina da empresa, até o Terminal Marítimo Inácio 

Barbosa, em Barra dos Coqueiros – Sergipe. A Tombador Iron divide sua produção 

entre o mercado interno – encaminhada também de caminhão para o Polo 

Siderúrgico de Minas Gerais – e o mercado externo, enviada para o porto de 

Sergipe. De acordo com a empresa, dois embarques já foram realizados e a 

estimativa é que o número seja de um por mês. “A Tombador Iron é uma empresa 

de mineração de pequeno porte e se encontra na fase de ramp-up de produção. Ou 

seja, trata-se do estágio onde se testa a curva de produção até que a planta de 

britagem e classificação (processo a seco e sem rejeitos) atinja sua capacidade 

planejada de produção. Após a fase de ramp-up, nossa estimativa é de realizar um 

navio Handysize (35-38 mil toneladas) por mês”, explica (CBPM). 
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 Em nota, a Tombador afirmou que investimentos na malha ferroviária do estado 

contribuiriam para melhorar o escoamento da produção, porém, a empresa não 

teria como arcar com o investimento necessário. “Como a Tombador Iron é um 

projeto de pequeno porte, entendemos que os volumes a serem exportados, por si 

só, não viabilizam um projeto de ferrovia só nosso”, informou a assessoria de 

comunicação da empresa. Segundo o presidente da CBPM, “Transportar de 

caminhão é caro, demorado, desgasta as estradas e polui muito mais do que se 

fosse transportado por trem”, defende.  Ele ainda ressalta a dificuldade no que se 

refere à logística e também competitividade comercial da produção baiana, devido 

aos gastos adicionais com transporte. “Recursos como minério de ferro se tornam 

economicamente mais viáveis com a disponibilidade de uma malha ferroviária que 

funcione, o que estimula a implantação de novos empreendimentos minerários, 

gerando mais desenvolvimento econômico e social para o estado da Bahia. Que 

venha o Trem!”, diz Tramm (CBPM). 

 
6. Turismo 

 
 Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Turismo (27.09), o setor 

alcança uma importante conquista no país: o Brasil atingiu a marca de mais de 

130 mil prestadores de serviços turísticos regularizados no Cadastro Nacional 

do Ministério do Turismo (Cadastur), que reúne empresas e profissionais do 

ramo. O número configura um recorde de registros, representando um 

aumento de mais de 100% em relação a 2017. “Esse é um reflexo dos nossos 

esforços em conscientizar o setor da importância da regularização dos serviços 

turísticos. No atual momento em que vivemos, com o avanço da vacinação e a 

retomada pulsante das atividades, precisamos cada vez mais de um turismo 

seguro e qualificado. Isso é essencial para colocar o Brasil no topo das nações 

referências em turismo no mundo pós-pandemia”, destacou o ministro do 

Turismo, Gilson Machado Neto. As atividades com o maior número de 

cadastros são agências de turismo (32.360), guias de turismo (27.156), 

restaurantes, bares e similares (18.577), meios de hospedagem (15.594) e 

transportadoras turísticas (13.736). Já entre os estados com mais prestadores 

regularizados, São Paulo ocupa o primeiro lugar (27.721), seguido do Rio de 

Janeiro (20.073), Minas Gerais (11.083) e do Rio Grande do Sul (8.548) (MTur). 

 A temporada de verão de 2021/2022 no Brasil vai contar com recorde de praias 

e marinas premiadas com a Bandeira Azul, principal certificação internacional 

dedicada à gestão de praias, marinas e embarcações de turismo. O anúncio foi 

feito no dia 01.10 e confirma as indicações realizadas pelo júri nacional do 

programa, composto pelo Ministério do Turismo e outros órgãos do país, que 
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recomendou 22 praias e 6 marinas. Em comparação à última temporada, o 

Brasil ampliou em 16% o número de locais com a certificação, quando 24 foram 

premiados. Somando as praias e marinas, o país terá ao todo 28 locais 

premiados pela iniciativa, sendo 15 em Santa Catarina, cinco no Rio de Janeiro, 

três na Bahia e três em São Paulo, um em Alagoas e outra no Espírito Santo. A 

cerimônia de entrega das bandeiras está prevista para novembro, no início da 

temporada Bandeira Azul no hemisfério sul.  Para se qualificar para o Bandeira 

Azul, uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água, 

educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e 

responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados 

anualmente. O principal objetivo do Programa é elevar o grau de participação 

e, consequentemente, de conscientização da sociedade, empresários do 

segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger os 

ambientes marinho/costeiro, incentivando a realização de ações que 

conduzam à resolução dos problemas existentes na busca da qualidade e 

proteção ambiental (MTur). 

 Foi publicada no sábado (02.10) portaria que autoriza o retorno dos cruzeiros à 

costa brasileira e que dá sinal verde para a temporada 2021/2022. A novidade 

foi possível graças a aprovação dos ministérios da Saúde, Justiça, 

Infraestrutura, Turismo e Casa Civil. A próxima etapa consiste no detalhamento 

e definição dos protocolos sanitários por parte da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) que deverão ser anunciados em breve. Com isso, os 

cruzeiros voltarão a navegar no país entre novembro de 2021 e abril de 2022, 

possibilitando que brasileiros se juntem às mais de 2 milhões de pessoas que já 

navegam pelo mundo desde que os cruzeiros retomaram suas operações com 

sucesso em cerca de 50 países. A retomada dos cruzeiros deverá gerar cerca de 

35 mil empregos e injetar R$ 2,5 bilhões na economia nacional, número 11% 

maior do que o registrado na última estação, realizada em 2019/2020. Entre as 

principais medidas adotadas e que deverão ser definidas pela Anvisa no Brasil 

estão: testes de Covid-19 pré-embarque em todos os hóspedes, com triagem 

rigorosa; tripulantes vacinados, com três testes antes de entrar em serviço e 

quarentena; além de uso de máscaras, distanciamento, ocupação reduzida, ar 

fresco sem recirculação, desinfecção e higienização constantes (MTur).  

 Outra importante medida para o retorno dos cruzeiros é que as excursões 

seguirão os protocolos das Companhias Marítimas e dos municípios, para que 

as pessoas possam desfrutar ao máximo do lazer com muita segurança. Para a 

temporada 2021/2022, estão previstas sete embarcações, responsáveis por 

ofertar mais de 566 mil leitos, maior oferta dos últimos quatro anos. São cerca 

de 35 mil leitos a mais do que a última temporada de 2019/2020. Além disso, 
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estão previstos cerca de 130 roteiros e 570 escalas em destinos nacionais 

muito queridos e procurados pelos brasileiros, como Rio de Janeiro, Santos, 

Salvador, Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha 

Grande, Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto Belo, Recife e Ubatuba (MTur). 

 

7. Comércio Exterior 
 
 

 Os ingredientes que deram pela nona vez à empresa brasileira Ambev a 

liderança do ranking setorial de Valor 1000 combinou ampla capacidade de 

distribuição, tecnologia e análise de dados e novos produtos. A dona das 

marcas Skol, Brahma e Antarctica aumentou em 12,3% a receita líquida, que 

totalizou R$ 58,4 bilhões em 2020, só menor que JBS, Marfrig e Cargill, 

respectivamente, cujo desempenho foi favorecido pela desvalorização do real e 

pelo forte fluxo de exportações. Conforme a pandemia da Covid-19 impunha 

restrições ao funcionamento de bares e restaurantes, a empresa precisou 

reposicionar sua tática mercadológica. Até então, o canal on-trade, como são 

chamados esses estabelecimentos, respondia por quase 70% das vendas de 

bebidas. O jogo virou a partir de meados de 2020, e a maior parte das vendas 

passou a vir do varejo, como supermercados, e do canal direto com o 

consumidor, como é o caso do aplicativo Zé Delivery. Criado em 2016, o app 

chegou a 27 milhões de pedidos em 2020 e no primeiro semestre deste ano 

deu um salto ainda maior: foram 29 milhões de entregas, um recorde. Na área 

de sustentabilidade, a Ambev tem projetos ambiciosos. A meta é ter 100% de 

energia elétrica de fontes renováveis, além de reduzir 25% das emissões de 

carbono. E está construindo um parque eólico na Bahia, com capacidade 80 

MW, para as cinco fábricas da Budweiser até 2022. Também reduziu o 

consumo de água em 55% nos últimos 18 anos, o que significa que a média 

para cada litro de cerveja produzida caiu de 5,36 litros de água para 2,4 litros. 

Até 2025, todas as embalagens serão retornáveis (VALOR ECONÔMICO). 

 

 O desempenho das exportações brasileiras é bom, mas ainda fica abaixo da 

média global em volume, que leva em conta preço, câmbio e outros. Dados da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) mostram que as exportações 

brasileiras em volume aumentaram 16% no segundo trimestre deste ano 

comparado ao mesmo período do ano passado. Já a alta global das exportações 

foi de 23%. Os embarques dos Estados Unidos cresceram 29% no período; da 

União Europeia, 28%; da China, 21%; e do Japão, 32%. Por sua vez, as 

importações brasileiras em volume aumentaram 26%, mais que a média 

mundial, de 22%. As compras brasileiras no período foram maiores também 
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que as dos Estados Unidos e União Europeia, de 24%, e da China com 15% de 

alta (VALOR ECONÔMICO). 

 

 Após perda de 5,0% em 2019, o valor de produção da silvicultura (florestas 

plantadas) retomou o crescimento, com alta de 21,3%, e atingiu R$ 18,8 bilhões 

em 2020. Os dados são da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Pevs) 

2020, divulgados dia 6, pelo IBGE. O resultado da silvicultura é considerado 

uma recuperação da atividade, com destaque para o aumento no valor de 

produção do carvão vegetal (37,8%) e a produção de madeira em tora para 

papel e celulose (25,6%). Segundo o gerente de agricultura, Carlos Alfredo 

Guedes, houve grande demanda e consequente aumento nos preços em 2020, 

num cenário em que os produtos brasileiros se tornaram atraentes para o 

mercado externo, devido ao câmbio favorável. A produção de madeira em tora 

para papel e celulose, que havia sofrido perda de 14,2% em 2019, cresceu 

10,7% e fechou o ano de 2020 ocupando o sétimo lugar no ranking das 

exportações totais do Brasil, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex). Com o aumento de 25,6%, o valor da produção alcançou R$ 5,8 bilhões 

e continua sendo a maior participação no valor da silvicultura (IBGE). 

 

 O carvão vegetal, segundo lugar no valor da produção da silvicultura, com R$ 

5,4 bilhões, tem seu crescimento explicado pelo aumento dos preços, já que a 

produção cresceu apenas 2,7%. Com a alta na demanda da China pelo ferro-

gusa, a indústria siderúrgica, principal mercado consumidor de carvão vegetal, 

se voltou para a exportação. “Boa parte dos produtos da silvicultura é 

exportada. Com a desvalorização do real frente ao dólar, fica mais barato para 

os países comprarem os produtos do Brasil. Essa questão cambial acaba 

influenciando no valor de produção, pois o aumento do dólar torna o produto 

mais caro no mercado interno”, explica Guedes, gerente de agricultura do 

IBGE. 

 

 A grave crise de energia na China e na Índia, os dois principais motores do 

crescimento mundial na atualidade, lançam uma sombra sobre as perspectivas 

econômicas para a Ásia, além de elevaram o risco de que pressões 

inflacionárias reverberem pelo continente. Vários importantes economistas 

especializados em China projetam uma desaceleração considerável da segunda 

maior economia do mundo nos próximos meses, em razão do impacto da falta 

de energia na produção industrial e do enfraquecimento do mercado 

imobiliário. “Reduzimos nossas previsões de crescimento da China de 5% a 

3,6% [no quarto trimestre] e de 5,8% a 5,4% em 2022”, disse Louis Kuiis, chefe 

de assuntos econômicos na Ásia da Oxford Economics. “[E] isso apesar de nossa 
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expectativa de alterações na política econômica [no quarto trimestre] para 

incentivar o crescimento.” As projeções do Fundo Monetário Internacional 

(FMI) indicam para este ano uma expansão de 8,1% da economia que há vários 

anos é a que mais contribui para o crescimento do PIB mundial. Enquanto isso, 

a Índia deve crescer 9,5%, de acordo com o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) (VALOR ECONÔMICO). 

 

8. Finanças Públicas 
 

 O relatório da PEC da Reforma Tributária foi apresentado no último dia 06 pelo 

Senador Roberto Rocha (PSDB – MA) relator do projeto, e deverá ser dividido 

em algumas partes (dentre elas a proposta de emenda à constituição - PEC 

110) até sua possível aprovação, prevista ainda para o ano de 2021; 

 

 Vale dizer que no relatório está previsto a unificação de tributos sobre o 

consumo de bens e serviços, através da junção de contribuições federais como 

Programas de Integração Social (Pis) e Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins), também a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) 

e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Juntos eles comporão o chamado 

Imposto sobre Valor Agregado - IVA; 

 

 Está prevista ainda, a criação do Imposto seletivo que incidirá sobre a 

produção, importação ou comercialização de produtos prejudiciais à saúde e 

ao meio ambiente. Dentre alguns dos argumentos sobre o IVA, defende-se que 

o mesmo vai gerar maior eficiência e neutralidade sobre a incidência, além ser 

mais adequado à economia digital - especialmente em comparação com 

impostos sobre a renda. O mesmo já está sendo adotado em mais de 100 

países no mundo; 

 

 Ademais, o IBS está associado à redução da renúncia fiscal, a cobrança 

eletrônica e simplificação, o que dará maior dinâmica de crescimento 

econômico ao país. O relatório propõe ainda a taxação do consumo em seus 

destinos, e não na origem. Esse foi um acordo formalizado entre entes da 

federação e União como forma de evitar a guerra fiscal; 

 

 Segundo o relator, o novo sistema tributário terá impactos pequenos e 

graduais e deverá ser estabelecido em forma de transição no decorrer dos 

próximos sete anos. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado 
(%) 

Projeção (2021)
( 1) 

(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 08/21 09/21 10/21 11/21 Tendência 

Indústria (jul.) -12,2 -14,9 -9,3  -11,5 -10,7 -18,3  

 

Comércio (jul.) 6,6 10,0 6,5  9,7 5,2 6,7  

 

Serviços (jul.) 28,7 9,5 0,2  21,1 18,3 17,7  
 

Agricultura (ago.)
2
 4,0     4,0 4,0 4,0 

 

Exportações (ago.) 69,5 25,8 15,0   30,1 10,2 10,4 
 

Importações (ago.) 102,3 56,7 29,2   35,0 47,3 32,1 
 

ICMS (ago.)
3
 24,9 29,5 22,4   7,9 9,0 7,4 

 

FPE (ago.)
3
 58,8 33,6 22,9   121,0 30,7 5,2 

 
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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