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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Os Estados Unidos criaram 559 mil empregos em maio, de acordo com o Relatório de 
Emprego (Payroll) divulgado dia 4 pelo Departamento de Trabalho. O resultado foi abaixo 
do esperado: a média das expectativas dos economistas para o dado era de geração de 
650 mil vagas, segundo consenso Refinitiv. Em abril, o país havia criado 266 mil postos de 
trabalho. 
 
A divulgação da criação de vagas no setor privado havia surpreendido o mercado: o 
Relatório de Emprego produzido pelo ADP Research Institute, em colaboração com a 
Moody's Analytics indicou novas 978 mil vagas, contra uma expectativa de 650 mil 
compilada pela Refinitiv. A taxa de desemprego caiu para 5,8%, enquanto economistas 
esperavam que recuasse para 5,9%. No mês anterior, o desemprego na maior economia 
do mundo era de 6,1%. 
 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) prevê que o 
Produto Interno Bruto (PIB) global crescerá 5,8% em 2021 e 4,4% em 2022, uma 
recuperação em que a entidade classifica como "significativa, mas desigual" entre países e 
setores. Os números representam uma leve melhora em relação às projeções anteriores, 
de expansão de 5,6% este ano e 4% no próximo. 
 
Enquanto nações desenvolvidas devem completar os seus programas de vacinação contra 
a covid-19 até o último trimestre deste ano, a maior parte das economias emergentes, 
com algumas exceções, deve ter de lidar com as restrições provocadas pela pandemia por 
mais tempo, destaca a OCDE, em seu relatório sobre perspectivas econômicas. 
 
O espaço fiscal "apertado" para mais estímulos em países emergentes também os 
colocam em desvantagem em relação ao mundo desenvolvido, diz a organização. Algo que 
já pode ser comprovado diante do forte aumento das poupanças nos países mais 
industrializados do mundo, o G-7, o que deve impulsionar os gastos com consumo nessas 
regiões. 
 
Ainda sobre emergentes, a OCDE avalia que países exportadores de commodities serão 
beneficiados pela alta nos preços, enquanto economias baseadas no turismo enfrentarão 
uma recuperação mais lenta. 
 
Quanto ao mercado de trabalho, o documento espera uma melhora gradual, com a taxa 
de desemprego dos países da OCDE recuando 1% no período projetado, ainda acima do 
nível anterior à pandemia de coronavírus. "Empresas em muitos países têm espaço 
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considerável para atender à demanda aprimorada expandindo as horas trabalhadas por 
funcionário, em vez do tamanho geral de sua força de trabalho", comenta a entidade. 
 
A OCDE ainda projeta que o comércio global deve se fortalecer em 2021, apesar da 
atividade "persistentemente fraca" do setor de serviços. Caso a pandemia siga 
provocando restrições sanitárias, e por consequência mine a confiança de potenciais 
viajantes, o comércio de serviços permanecerá "subjugado", na avaliação da OCDE. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB do Brasil cresceu 
1,2% no 1º trimestre de 2021, na comparação com quarto trimestre de 2020. Frente ao 
mesmo trimestre de 2020, o PIB apresentou crescimento de 1%, a primeira alta após uma 
sequência de quatro quedas. 
 
Os números do IBGE confirmaram que a economia brasileira iniciou o ano em expansão, 
dando sequência à recuperação dos danos causados pela pandemia de covid-19, embora o 
ritmo tenha perdido força – a alta foi menor que a registrada nos dois trimestres 
anteriores. Ainda assim, o resultado foi suficiente para levar o PIB de volta ao patamar do 
quarto trimestre de 2019 em termos de volume. 
 
"Mesmo com a segunda onda da pandemia de covid-19, o PIB cresceu no primeiro 
trimestre, já que, diferente do ano passado, não houve tantas restrições que impediram o 
funcionamento das atividades econômicas no país”, avaliou a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. 
 
"Com o resultado do primeiro trimestre, o PIB voltou ao patamar do quarto trimestre de 
2019, período pré-pandemia, mas ainda está 3,1% abaixo do ponto mais alto da atividade 
econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014", destacou o IBGE. 
 
Mesmo com três trimestres seguidos de recuperação, a economia não eliminou, porém, a 
queda recorde de 9,2% registrada no 2º trimestre de 2020. No acumulado em 12 meses, o 
PIB ainda apontou queda de 3,8%, comparado aos quatro trimestres imediatamente 
anteriores. 
 
Os três grandes setores da economia avançaram nos três primeiros meses do ano, contra 
o quarto trimestre de 2020. O maior crescimento foi da agropecuária (5,7%), seguidos 
pela indústria (0,7%) e serviços (0,4%). O agro, no entanto, foi o único setor em que o 
crescimento não perdeu força frente aos três meses anteriores. 
 
As perspectivas são positivas para os próximos trimestres, apesar da incerteza ainda 
elevada e das preocupações relacionadas à pandemia e ao ritmo da vacinação no país, 
indicadores econômicos têm surpreendido positivamente nos últimos meses. 
 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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Mais afetado pelas medidas de isolamento para contenção da pandemia de covid-19, o 
desempenho do setor de serviços no segundo semestre será crucial para que a atividade 
econômica do Brasil atinja as expectativas neste ano. A atividade de serviços brasileira 
cresceu 0,4% no primeiro trimestre sobre os três meses anteriores, contribuindo para 
o PIB avançar 1,2% no período e retomar o nível pré-pandemia.  
 
O resultado melhor do que o esperado já está levando analistas a elevarem suas projeções 
para o PIB este ano, com expectativas chegando a uma expansão de 5%. A avaliação é de 
que o crescimento da indústria e da agropecuária deve se sustentar, favorecido por preços 
internacionais favoráveis e a recuperação da economia global. 
 
A produção industrial brasileira caiu 1,3% em abril, na comparação com março, segundo o 
IBGE. Trata-se da terceira queda seguida, com perda de 4,4% no período. Na comparação 
com abril do ano passado, porém, houve avanço de 34,7%, oitava taxa positiva 
consecutiva nessa base de leitura e a mais elevada da série histórica, iniciada em 2002.  
 
No ano, o setor industrial acumula ganho de 10,5%, frente ao mesmo período de 2020. Em 
12 meses, o resultado voltou a ficar positivo (1,1%) após 22 taxas negativas, o que indica 
que a tendência de recuperação continua. A última taxa positiva do acumulado em 12 
meses havia sido registrada em fevereiro de 2019, quando ficou em 0,4%. Em maio do 
mesmo ano, teve taxa nula. Todos os demais meses ficaram no campo negativo. A 
indústria segue como setor com maior otimismo entre os empresários, 
segundo sondagem da Fundação Getúlio Vargas. 
 
As contas do setor público consolidado registraram superávit primário de R$ 24,3 bilhões 
em abril, informou o Banco Central (BC). Trata-se do melhor resultado para meses de abril 
desde o início da série histórica do BC, em dezembro de 2001, ou seja, em 20 anos. Isso 
significa que, no período, as receitas com impostos do setor público superaram as 
despesas. A conta não inclui os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública.  
 
Os dados englobam as contas do governo federal, estados, municípios e empresas 
estatais. O BC também divulgou que a dívida bruta brasileira caiu para 86,7% do PIB (R$ 
6,7 bilhões). Em abril de 2020, houve déficit (despesas superaram as receitas) de R$ 94,3 
bilhões por conta dos gastos relacionados com a pandemia do coronavírus. 
 
No acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, ainda segundo o BC, as contas 
públicas registraram um superávit primário de R$ 75,8 bilhões. Com isso, houve melhora 
na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foi registrado um rombo 
fiscal (déficit primário) de R$ 82,6 bilhões. 
 
Quando se incorporam os juros da dívida pública na conta – no conceito conhecido no 
mercado como resultado nominal, utilizado para comparação internacional – houve 
superávit de R$ 29,966 bilhões nas contas do setor público em abril. Já em 12 meses até 
abril deste ano, o resultado ficou negativo (déficit nominal) em R$ 827,2 bilhões, o 
equivalente a 10,76% do PIB – valor alto para padrões internacionais e economias 
emergentes. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/31/confianca-empresarial-sobe-em-maio-e-atinge-maior-nivel-desde-2014.ghtml
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O resultado nominal das contas do setor público sofre impacto do déficit primário 
elevado, das atuações do BC no câmbio, e dos juros básicos da economia (Selic) fixados 
pela instituição para conter a inflação.  
 
A dívida bruta do setor público brasileiro, indicador que também é acompanhado com 
atenção pelas agências de classificação de risco, recuou novamente em abril. Em 
dezembro do ano passado, a dívida estava em 88,8% do PIB, somando R$ 6,61 trilhões. Em 
março deste ano, atingiu 88,9% do PIB (valor revisado), o equivalente a R$ 6,72 trilhões. Já 
em abril de 2021, a dívida bruta brasileira caiu para 86,7% do PIB (R$ 6,66 bilhões), 
informou o Banco Central. 
 
Um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) mostrou que, mesmo em meio ao agravamento da pandemia, mais de 1 milhão 
de pequenas e micro empresas (PMEs) foram abertas no Brasil entre janeiro e abril deste 
ano. 
 
O número de novos empreendimentos registrados nos quatro primeiros meses de 2021 
corresponde a 25% dos que foram abertos ao longo de todo o ano passado – em 2020, o 
país registrou quatro milhões de novas pequenas e micros empresas. 
 
A atividade de comércio varejista de vestuário e acessórios lidera o ranking de novos 
empreendimentos. “Nos últimos anos, a atividade tem se mantido entre as mais 
procuradas pelos empreendedores”, destacou o Sebrae. A promoção de vendas aparece 
em segundo lugar como a atividade que mais cresce entre as PMEs, seguida pelo 
segmento de cabeleireiro, manicure e pedicure. 
 
De acordo com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a receita bruta anual é que 
determina o porte do empreendimento. Uma microempresa tem receita bruta anual igual 
ou inferior a R$ 360 mil, enquanto a Empresa de Pequeno Porte tem receita bruta anual 
superior entre R$ 360 mil e, no máximo, R$ 4,8 milhões. 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 7,9 pontos em maio, para 97,7 pontos, 
consolidando a recuperação esboçada no mês anterior, informou a Fundação Getúlio 
Vargas. Trata-se do maior nível desde março de 2014, último mês antes da recessão de 
2014-2016. Em 2020, o índice havia alcançado 97,5 pontos em setembro, mas depois 
entrou numa fase declinante até março passado. 
 
O ICE consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens 
Empresariais produzidas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/Ibre): Indústria, Serviços, Comércio e Construção. 
 
Segundo a FGV, em maio, a confiança empresarial avançou em 82% dos 49 segmentos 
integrantes do ICE, uma maior disseminação frente aos 49% do mês passado. Todos os 
grandes setores registram alta na maioria de seus segmentos, com destaque para 
Comércio e Serviços, os dois segmentos que mais sofreram no bimestre março-abril. Em 
ambos os casos a alta foi motivada, principalmente, pela melhora das avaliações sobre o 
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estado atual dos negócios. "A confiança dos Serviços atinge o maior nível desde o início da 
pandemia e pode continuar em rota ascendente com a evolução da campanha de 
vacinação, embora o risco de uma terceira onda de covid-19 continue no radar dos 
setores mais dependentes da circulação de clientes“, destacou Aloisio Campelo Jr., 
Superintendente de Estatísticas do FGV/Ibre. 
 
A ampla disseminação do vírus da covid-19 e medidas restritivas descoordenadas entre os 
Estados pioraram a situação sanitária no Brasil, considerada "preocupante", segundo a 
OCDE, que também aponta, em um estudo publicado no fim de maio, o problema da 
vacinação "lenta" no Brasil como um dos riscos que pesam sobre a recuperação da 
economia do país. 
 
Em seu relatório semestral com perspectivas para a economia global, a OCDE manteve a 
previsão de crescimento de 3,7% do PIB brasileiro em 2021, já feita em um estudo 
intermediário divulgado em março. Mas nesse período a organização melhorou suas 
projeções de aumento do PIB mundial neste ano (5,8%) e dos países do G20 (6,3%), da 
zona do euro (4,3%), e de emergentes como China (8,5%) e Argentina (6,1%). 
 
Além de crescer abaixo da média mundial neste ano e menos do que países da América 
Latina como Colômbia (7,6%), Chile (6,7%) e México (5%), a economia brasileira, segundo 
a OCDE, deverá ter uma expansão menor em 2022 do que a estimada anteriormente. A 
organização ressalta que é "fundamental que as autoridades brasileiras tomem 
rapidamente medidas para controlar a pandemia, principalmente a aceleração da 
campanha de vacinação e a melhora do rastreamento dos casos de contaminação". 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 

A atividade econômica na Bahia, com base nos dados das pesquisas mensais do IBGE, 
referentes ao primeiro trimestre de 2021, sistematizadas e analisadas pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) teve um desempenho 
sofrível no período. Diante de resultados negativos em setores pesquisados, as taxas do 
Produto Interno Bruto da Bahia surpreenderam com crescimento de 1,0% no primeiro 
trimestre em relação ao quarto de 2020. Na comparação com o primeiro do ano passado, 
o PIB caiu 0,5%, o setor de serviços e a indústria puxaram essa retração, já que 
representam mais de 90% do PIB da Bahia, com quedas de 0,2% e 3,3% respectivamente. 
Mais uma vez, a Agropecuária foi destaque positivo com uma expansão de 6,8% que 
ajudou a amenizar a queda da atividade econômica no primeiro trimestre. 

As perspectivas para o próximo trimestre ainda são de um desempenho modesto da 
atividade econômica pelo nível ainda muito elevado de casos e mortes pelo novo 
coronavírus, e o ritmo lento da vacinação em segunda dose que impedem uma 
recuperação mais vigorosa da indústria, comércio varejista e do setor de serviços. 

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), apresentou, em maio, um quadro de maior confiança 
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comparativamente ao observado no mês anterior. Com este aumento, o segundo após 
três quedas mensais consecutivas, o pessimismo recuou novamente e a confiança 
empresarial sinalizou a possibilidade de surgimento de uma trajetória de crescimento.  

Numa escala que pode variar de -1.000 a 1.000 pontos, o Iceb marcou -217 pontos, 
revelando-se negativo pela 15ª vez consecutiva. Com a alta mais recente, a confiança do 
empresariado local migrou da zona de Pessimismo para a de Pessimismo Moderado.  

O resultado do mês de maio indicou uma alta de confiança da ordem de 58 pontos em 
relação ao observado em abril (-275 pontos) – reforçando a leve ampliação ocorrida no 
mês imediatamente anterior. Num comparativo com o registrado um ano antes, quando o 
indicador assumiu sua pior marca histórica (-564 pontos), a melhora no indicador foi de 
347 pontos.  

O avanço no nível de confiança de abril a maio não aconteceu de forma generalizada, visto 
que repercutiu o progresso nos indicadores de três das quatro atividades – Agropecuária, 
Serviços e Comércio (exceto a Indústria, portanto). No comparativo com o mesmo mês do 
ano antecedente, por outro lado, todos os setores analisados apresentaram expansão da 
confiança.  

A rede Dasa, maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina e a quarta maior 
do mundo, comprou o Hospital da Bahia por R$ 850 milhões e marca a chegada do grupo, 
que já têm hospitais em São Paulo, Rio, Brasília e Maranhão. O Hospital de Bahia tem uma 
receita anual de RS 300 milhões e cerca de 300 leitos operacionais. A negociação envolveu 
também a quitação da dívida do Hospital da Bahia com a Petros. 

A compra do Hospital da Bahia é mais um passo no processo de nacionalização da rede de 
hospitais e clínicas em Salvador.  O Hospital Aliança, o São Rafael, o Cárdio Pulmonar e a 
Clivale foram vendidos para a Rede D’Or,  o Hospital da Promédica deve ser vendido ao 
grupo Athena Saúde, a rede Cam foi vendida recentemente ao grupo Oncoclínica e a  
rede  Mater Dei já tem seu hospital em construção. 

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

2. Agropecuária 
 

 O valor adicionado da Agropecuária cresceu 5,2% em relação a igual período de 
2020, no Brasil. Esse resultado pode ser explicado, principalmente, pelo 
desempenho positivo de alguns produtos da lavoura com safra relevante no 
primeiro trimestre, como soja, fumo e arroz, e pela produtividade, visível na 
estimativa de variação da quantidade produzida vis-à-vis a área plantada. (IBGE, 
01/06/2021). 
 

 Outras culturas que também possuem safra relevante no trimestre, como o milho 
e mandioca, apontaram decréscimo na produção anual. A Pecuária e a Pesca 
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apontaram fraco desempenho no primeiro trimestre do ano, enquanto as 
estimativas para Produção Florestal foram positivas. (IBGE, 01/06/2021). 
 

 Os primeiros resultados da produção animal no 1º trimestre de 2021 apontam que, 
no Brasil, o abate de bovinos recuou 10,3%, o de suínos aumentou 4,9% e o de 
frangos teve alta de 2,4%, na relação com o mesmo período de 2020. Na 
comparação com o 4º trimestre de 2020, o abate de bovinos caiu 10,5%, enquanto 
o de suínos cresceu 0,2% e o de frangos se manteve estável. (IBGE, 2021). 
 

 A aquisição de leite foi de 6,52 bilhões de litros, com alta de 1,3% em relação ao 1º 
trimestre de 2020 e queda de 3,3% contra o trimestre imediatamente anterior. Já a 
aquisição de peças de couro pelos curtumes caiu 6,6% frente ao 1º tri de 2020 e foi 
8,0% menor que a do 4° tri de 2020, somando 7,07 milhões de peças inteiras de 
couro cru. (IBGE, 2021). 
 

 Foram produzidos 972,94 milhões de dúzias de ovos de galinha no 1º trimestre 
deste ano, quedas de 0,1% na comparação anual e de 1,8% em relação ao 
trimestre imediatamente anterior. (IBGE, 2021). 
 

 A Cooperativa dos Produtores de Leite e Cereais de Lagoa Real (Coopllar), 
localizada no Território de Identidade Sertão Produtivo, já colhe os frutos dos 
investimentos de mais de R$3 milhões que vem sendo aplicado, por meio do 
projeto Bahia Produtiva, para melhorar a renda de 480 famílias de agricultores 
familiares envolvidas no sistema produtivo da bovinocultura de leite da região, e 
que proporcionaram um aumento de 22% no faturamento da organização. (SDR, 
02/06/2021). 
 

 Já foram entregues máquinas e equipamentos como pasteurizador, padronizador e 
um conjunto de geradores. Além disso, os produtores vêm sendo atendidos com 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), o apoio de médico veterinário, o 
melhoramento genético dos animais, a adubação do solo e o plantio de raquetes, 
além de Assistência Técnica e Gerencial (Ateg). Na unidade, será implantado um 
laboratório de melhoramento genético e controle sanitário e de análise do leite e 
seus derivados, estação de tratamento de efluentes e a instalação de energia solar. 
(SDR, 02/06/2021). 
 
 

 Os equipamentos, que passaram a integrar a unidade de beneficiamento de leite 
da cooperativa, aumentaram a produção, antes de 10 mil litros de leite por dia, em 
50%. Com isso, a expectativa é que a receita anual, que em 2020 foi de R$1,2 
milhão, aumente mais de 20% neste ano. (SDR, 02/06/2021). 

 

3. Indústria 
 

 A produção industrial brasileira, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do 
IBGE, caiu 1,3%, em abril frente a março de 2021 (série com ajuste sazonal), 
terceira queda seguida, com perda de 4,4% no período. Já em relação a abril de 



 

8 

Semanal (31/05-06/06/2021) 
 

2020, a indústria avançou 34,7%, oitava taxa positiva consecutiva nessa 
comparação e a mais elevada da série histórica, iniciada em janeiro de 2002. Mas 
os resultados positivos elevados evidenciam a baixa base de comparação, já que 
em abril de 2020 o setor industrial recuou 27,7% (queda mais intensa da série), 
influenciado, naquele momento, pelo aprofundamento das paralisações em 
diversas plantas industriais, por causa da pandemia. A indústria acumula alta de 
10,5% no ano, intensificando a alta frente ao último quadrimestre de 2020 (3,5%). 
O acumulado em doze meses voltou a ficar positivo (1,1%) após 22 taxas negativas. 
(IBGE, 02/06/2021). 
  

  Ainda segundo o IBGE, a queda do mês de abril em comparação a março, coloca a 
produção industrial 1% abaixo do patamar pré-pandemia. A queda de abril foi 
disseminada por 18 das 26 atividades investigadas pela pesquisa e foi impactada 
principalmente pela retração de 9,5% de coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis. Segundo André Macedo, gerente da pesquisa no IBGE, “essa 
atividade mostra um comportamento que é predominantemente negativo, ou seja, 
quando observamos todos os seus produtos, tem um movimento de queda 
bastante espalhado que vai desde os derivados do petróleo até os 
biocombustíveis, como o álcool ou o biodiesel”. Essa atividade havia tido uma 
expansão de 1,9% em março, quando interrompeu cinco meses de resultados 
negativos consecutivos. (IBGE, 02/06/2021). 
 

 Ainda de acordo com André Macedo, o espalhamento do resultado negativo pelas 
atividades foi o maior desde abril de 2020. “O crescimento da produção industrial 
já vinha mostrando um arrefecimento desde a segunda metade do ano passado. 
Com a entrada de 2021, o recrudescimento da pandemia e todos os efeitos que 
isso traz, o setor industrial mostrou uma diminuição muito evidente de seu ritmo 
de produção.”. (IBGE, 02/06/2021). 
 

 O Índice Gerente de Compras™ do setor industrial da IHS Markit para o Brasil 
(PMI®), apontou para uma melhoria adicional na saúde do setor, atingindo 53,7 em 
maio, acima dos 52,3 de abril. A análise acima de 50 refletiu o crescimento 
renovado dos índices de produção e de novos pedidos, juntamente com aumentos 
sustentados nos índices de emprego e de estoque de insumos. Os fabricantes 
brasileiros aumentaram os volumes de produção em maio. Após cair por dois 
meses consecutivos, o índice de produção geral de fábrica aumentou 
modestamente. Os fabricantes de produtos buscaram adaptar o aumento do 
volume de novos pedidos e as melhorias esperadas na demanda expandindo as 
capacidades operacionais. O índice de emprego aumentou pelo segundo mês 
consecutivo e a um ritmo sólido. (IHS Markit, 01/06/2021). 
 

 No setor petroquímico, a Petrobras iniciou o processo de venda da totalidade de 
sua participação de 27,88% na Deten Química S.A., localizada no polo industrial de 
Camaçari (BA). A Deten fabrica e comercializa as principais matérias-primas para a 
produção de detergentes biodegradáveis líquidos e em pó, sendo a única 
produtora nacional de Linear Alquilbenzeno (LAB). A Companhia também produz o 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/petrobras/
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alquilado pesado (ALP) utilizado em aditivos lubrificantes e óleo têxtil. Deten 
fornece matéria prima para grandes multinacionais e empresas de varejo locais. 
(Petrobras, 02/06/2021). 
 
  

4. Comércio Varejista 
 

 Em maio, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) da FGV/Ibre subiu 9,8 pontos, 
passando de 84,1 para 93,9 pontos, sendo apontado como o maior nível desde 
outubro de 2020 (95,8 pontos). Em médias móveis trimestrais, o indicador subiu 
1,0 ponto, primeira alta em seis meses de quedas consecutivas. (FGV/Ibre, 
31/05/2021). 
 

 O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV/Ibre registrou 7,9 pontos em maio, 
ao passar para 97,7 pontos, maior nível desde março de 2014. No ano de 2020, o 
índice havia alcançado 97,5 pontos no mês de setembro, em seguida declinou até 
março de 2021. (FGV/Ibre, 31/05/2021). 
 

 As empresas de comércio de bens, serviços e turismo foram as mais afetadas com 
a pandemia. Para lidar com essa situação, a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) tem buscado medidas de apoio junto ao 
governo federal e ao Congresso Nacional para minimizar os impactos. (Valor 
Econômico, 01/06/2021). 
 

 A previsão para as vendas referentes à comemoração do Dia dos Namorados é 
negativa. De acordo com a projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) o comércio varejista deve registrar 
mais um resultado negativo nos negócios. Os setores mais ligados a essa data 
devem retrair 2,3% no mês de junho comparado a igual período de 2019, ano pré-
pandemia. (Fecomércio-BA, 02/06/2021). 
 

 A previsão da Fecomércio-BA é que o segmento de roupas e calçados destaques da 
época influenciem a queda nas vendas. A expectativa é que a retração chegue a 
45,7% na comparação com junho de 2019. As de eletrodomésticos e eletrônicos 
devem crescer 18,0%, em função dos insumos de produção de eletrônicos 
importados ficarem mais caros. O segmento de farmácias e perfumarias deve ter 
uma suave queda de 0,9% no mesmo período de comparação, e supermercados 
um leve crescimento de 0,7%. (Fecomércio-BA, 02/06/2021). 
 

 
5. Serviços & Turismo 

 
 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), do FGV/Ibre, subiu 6,4 pontos em maio, 

para 88,1 pontos, maior nível desde fevereiro de 2020 (94,4 pontos). Em médias 
móveis trimestrais, o índice avançou 1,6 ponto, a primeira alta deste ano. “A 
confiança do setor de serviços melhora pelo segundo mês consecutivo 



 

10 

Semanal (31/05-06/06/2021) 
 

recuperando não apenas as perdas de 2021, mas retornando ao maior patamar 
desde o início da pandemia. O resultado favorável no mês se destaca para uma 
avaliação mais positiva sobre os indicadores que medem a situação no momento, 
indicando aumento no volume de demanda por serviços após período de 
restrições mais rígidas entre março e abril. A expectativa é que a expansão do 
programa de vacinação atingindo uma parcela maior da população contribua para 
a continuidade da recuperação no setor bastante afetado durante todo o período 
da pandemia”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV/Ibre. (FGV). 
 

 Desde o início da pandemia, os impactos no setor de serviços não foram 
homogêneos, com alguns segmentos tendo mais dificuldades que outros na 
retomada. Essa situação pode ser observada na dispersão da confiança entre os 13 
segmentos da pesquisa. Quanto mais alto o desvio-padrão, maior a variabilidade 
entre os segmentos, e no mês de março, esse desvio padrão atingiu o maior valor 
desde o início da série histórica em 2008 (10,0). Com a recuperação da confiança 
espalhada nos últimos dois meses, esse valor vem caindo. “O aumento de medidas 
restritivas em março impactou alguns segmentos, em especial aqueles que 
demandam a presença física dos clientes. Mas nos últimos dois meses, a 
recuperação tem sido mais disseminada e a dispersão entre os segmentos tem 
diminuído”, completa Tobler. (FGV). 
 
 

 Em mais um investimento para ampliar o acesso a água de qualidade na zona rural, 
a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), por intermédio da 
Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (Cerb), está finalizando 
os trabalhos de implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água 
(SIAA) que irá atender 832 famílias baianas das localidade do Velame e Vão das 
Palmeiras, no município de Seabra. Com investimento de R$ 920.150,35, o novo 
SIAA já está com mais de 90% dos trabalhos executados e a previsão de conclusão 
é no final deste mês de Junho. (Secom). 
 

 Mais de 3 mil empresários baianos já foram beneficiados pela parceria entre a 
Empresa Gráfica da Bahia (Egba), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) 
e Junta Comercial da Bahia (Juceb) com a emissão de certificados digitais com 
desconto. O certificado permite ao usuário a tramitação de documentos e atos 
empresariais com autenticação e integridade de conteúdo. (Secom). 
 
 

 Em reunião virtual com o secretário estadual do Turismo, Maurício Bacelar, o 
diretor-geral da Air Europa, Romero Gonzalo, anunciou a volta das operações da 
companhia entre Salvador e Madri a partir do dia 20 de julho. Será a princípio uma 
frequência semanal, com a possibilidade de aumentar para duas a partir de 
setembro. Os desembarques no aeroporto de Salvador, segundo o diretor, serão às 
terças-feiras, às 19h50, com partidas para a capital espanhola às quartas-feiras, às 
15h30. Já em setembro, a meta é reativar a segunda frequência aos domingos. Um 
receptivo especial será providenciado pelo Governo do Estado para a chegada dos 
passageiros no dia da retomada. “É uma boa notícia contar com o retorno de mais 
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um voo internacional no momento em que o setor aéreo ensaia uma retomada, 
estreitando esta parceria que sempre tivemos com a Air Europa e com o povo 
espanhol, que possui grande representatividade no nosso estado”, destacou 
Bacelar, ressaltando a importância dos protocolos de segurança observados nos 
aeroportos e aeronaves. A Air Europa é a segunda companhia aérea internacional a 
voltar a voar para a Bahia após a suspensão de voos com a segunda onda da 
pandemia. Em abril, a TAP retornou as operações entre a capital baiana e Lisboa. 
 

 O Selo “Turismo Responsável, Limpo e Seguro” do Ministério do Turismo completa 
um ano nesta semana. A iniciativa brasileira, desenvolvida em resposta à 
pandemia de covid-19, esteve entre as primeiras a serem implementadas em todo 
o mundo no âmbito de protocolos de biossegurança e ganhou, inclusive, 
reconhecimento internacional. Até agora, 28.172 empreendimentos e guias de 
turismo de todo o país assumiram o compromisso de adotar ações que protejam 
turistas e trabalhadores do setor contra a covid-19 durante suas atividades. Uma 
das fortes tendências do turismo pós-pandemia é a busca por destinos e 
empreendimentos que adotem protocolos sanitários de proteção contra a covid-
19.  
 

6. Comércio Exterior 
 

 As exportações de commodities levaram à expansão do saldo comercial brasileiro 
em 74%. Em maio, a balança comercial acumulou superávit de US$ 9,3 bilhões, 
resultado entre US$ 26,9 bilhões em exportações e US$ 17,6 bilhões em 
importações. Com isso, a balança acumula saldo positivo de US$ 27,5 bilhões neste 
ano, ante US$ 15,8 bilhões no mesmo período do ano passado. No mês passado, as 
exportações cresceram 46,5% na média diária (os dados consolidados ainda não 
estão disponíveis), em relação ao mesmo período de 2020, mantendo-se elevadas 
ao longo de todo o mês, com destaque para as vendas de produtos básicos – em 
especial, soja e celulose, acima da sazonalidade. A alta de preços das commodities 
e a recuperação da demanda internacional explicam esse movimento. As 
importações, por sua vez, também mantiveram um ritmo positivo, recuperando-se 
em relação ao ano passado, puxadas sobretudo pelas compras de combustíveis, 
fertilizantes e peças automotivas. (Bradesco em dia, 02/06/2021). 
 

 O subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon 
Brandão, destacou que os resultados positivos são explicados, principalmente, 
pelo aumento da demanda externa e interna. “Vivemos momento de recuperação 
econômica”, afirmou. O superávit comercial foi o maior para meses de maio, 
notou, sendo que o recorde anterior havia sido registrado em 2020. “A corrente de 
comércio também é recorde para maio", acrescentou. Segundo o subsecretário, 
com uma performance acima do esperado das importações nos meses recentes, é 
possível que o superávit projetado pelo governo para a balança comercial ao fim 
de 2021 reduza-se na próxima revisão trimestral, a ser realizada em julho. (Valor 
Econômico, 02/06/2021). 
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 A retomada econômica nos países que conseguiram avançar com a vacinação 
contra a covid-19, especialmente puxada pelos Estados Unidos e China, deu o tom 
no desempenho das commodities metálicas e no barril no Brent em maio. O 
minério de ferro, por exemplo, apresentou alta de 5,3% no mês passado, depois de 
bater um recorde histórico. Já a evolução do petróleo no período foi de 3,28%, 
para os contratos para entrega em julho. A OCDE já revisou para cima o PIB 
mundial neste ano, de alta de 5,6% para 5,8%. Isso por causa da vacinação. Essa 
revisão de alta afeta positivamente os preços das commodities, em especial o 
petróleo. (Valor Econômico, 02/06/2021). 
 

 O resultado do PIB no primeiro trimestre de 2021 surpreendeu positivamente. A 
mediana das expectativas apontava para um crescimento de 0,5% na variação em 
relação ao mesmo trimestre do ano passado e de 0,7% na comparação com o 
trimestre anterior, feito o ajuste sazonal. O resultado foi de 1% e 1,2%, 
respectivamente. Como o que se notou no primeiro trimestre de 2021 foi que a 
poupança agregada continuou crescendo e o consumo não foi o “motor” do 
crescimento, isso nos remete a uma hipótese de que o bom crescimento atual 
pode estar ligado ao ciclo global de commodities, em um fenômeno semelhante ao 
que vimos na década de 2001 a 2010, quando o crescimento da China ativou um 
super ciclo de alta de matérias-primas que beneficiou o Brasil. (Valor Econômico, 
02/06/2021). 
 

 Os setores da indústria brasileira mais ligados ao comportamento da economia 
mundial, como a extrativa e os segmentos influenciados pelo agronegócio, como 
bens de capital, conseguem mostrar mais dinamismo e escapar do comportamento 
mais negativo daqueles ligados ao mercado doméstico. A avaliação é do 
economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) Rafael 
Cagnin. “A indústria tem, hoje, dois eixos. O de bens de consumo, que está com o 
freio de mão puxado e que é mais ligado ao mercado doméstico, e o de bens de 
capital, com maior dinamismo. A recuperação da economia mundial ajuda o 
agronegócio e a indústria extrativa. E o agro mobiliza os bens de capital”, explica 
ele. (Valor Econômico, 03/06/2021). 
 

 As importações vêm registrando desempenho acima do esperado, o que pode 
levar à redução do superávit comercial previsto para o ano. Houve um crescimento 
de todas as categorias de bens importados, com destaque para a indústria de 
transformação, com avanço de 56,5%, e da indústria extrativa (+107,5%). 
Atualmente, a secretaria de comércio exterior estima que a balança comercial 
registre em 2021 um resultado recorde de US$ 89,4 bilhões. A próxima projeção 
será divulgada no início de julho. Para Yasmin Riveli e Silvio Campos Neto, da 
Tendências Consultoria, nos próximos meses, as importações devem seguir 
beneficiadas pela retomada interna em curso. (Valor Econômico, 03/06/2021). 
 

 Avizinha-se a reunião de ministros da Economia e de Relações Exteriores do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), marcada para 8 de junho em Buenos Aires, 
que poderá selar o futuro da Tarifa Externa Comum (TEC). A aplicação uniforme 
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das alíquotas de importação sobre produtos oriundos de terceiros países é um 
pilar das uniões aduaneiras, etapa de integração em que se encontra hoje o bloco 
– um dos principais ativos da política externa brasileira, independentemente do 
governo de turno. Na tentativa de dar mais competitividade à economia brasileira, 
o ministro Paulo Guedes e sua equipe querem um corte unilateral de 20% da tarifa 
comum (10% agora e 10% em dezembro), o que enfrenta objeções da Argentina. 
Buenos Aires propõe redução bem mais modesta, concentrada em cerca de 4 mil 
dos 10,2 mil grupos de produtos classificados pela nomenclatura do Mercosul, 
sobretudo insumos para processos industriais e bens acabados que já têm 
alíquotas muito baixas. (Valor Econômico, 31/05/2021). 
 

7. Finanças Públicas 
 

 Conforme dados do Siga Brasil, os valores médios repassados da União a estados e 
municípios foram reduzidos em 90,5% durante a pandemia em 2021. Comparando 
os valores médios das transferências diárias, as mesmas saíram de R$ 391,8 
milhões em 2020 para R$ 36,9 milhões em 2021. Os dados foram atualizados até o 
dia 30 de maio deste ano pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle 
do Senado (Conorf). 
 

 Vale dizer que os cortes vêm num momento muito crítico. Se no ano passado, 
entre março a dezembro o país teve 194,9 mil óbitos, só nos cinco primeiros meses 
de 2021 esse número mais que dobrou, atingindo um total de 462,7 mil mortos. 
Apesar de toda essa tragédia, os valores repassados da União para estados e 
municípios, não atingiram a um décimo do valor passado em 2020, no mesmo 
período.    
 
 

 No ano de 2020 o governo federal empenhou cerca de R$ 540 bilhões para o 
combate à pandemia, em que os governos locais ficaram com cerca R$ 114,8 
bilhões ou 21% do montante.  Para compensar as perdas de arrecadação desses 
entes diante da crise, especificamente, o montante repassado foi de R$ 78,2 
bilhões.  
 

 Até o final de maio de  2021, os empenhos da União foram da ordem de R$ 85,9 
bilhões, dos quais  R$ 5,5 bilhões ou 6,6% foram para estados e municípios. Em 
2020 foram empenhados entre março e maio R$ 200,1 bilhões. Do valor total das 
transferências aos entes federativos, os municípios ficaram, em média, com 51,7% 
e os estados com 48,2%.  
 
 

 O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 6/2021), aprovado pelo Congresso 
Nacional no dia 1 de junho, abriu  crédito suplementar (reforço de uma despesa 
orçamentária específica de aproximadamente R$ 1,1 bilhão. Esse recurso visa 
atender aos seis ministérios: Ciência e Tecnologia; Economia; Meio Ambiente; 
Defesa; Desenvolvimento Regional e Mulher, Família e Direitos Humanos. 
 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/148522
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 Apesar da constante queda orçamentária para o Ministério da Ciência e Tecnologia 
ao longo dos anos, este terá o maior montante, de 38% do total dos recursos. Os 
valores serão aplicados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT)  para financiamento de testes clínicos de vacinas nacionais.  
 
 

 O Ministério do Meio Ambiente ficará com R$ 270 milhões, ou cerca de 25% dos 
recursos que serão destinados para a fiscalização, repressão ao desmatamento 
ilegal e demais crimes ambientais, além do combate aos incêndios florestais e 
queimadas no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). 
 

 Cerca de 20% ou R$ 222,5 milhões ficarão com o Ministério da Economia para 
custear os encargos financeiros da União no pagamento de contribuições às 
Organizações Panamericanas e Mundial de Saúde (Opas e OMS). 
 

 O Ministério do Desenvolvimento Regional terá R$ 150 milhões, distribuídos entre 
a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a Agência Nacional de Águas 
(ANA) além de ações de infraestrutura de segurança hídrica e integração do Rio 
São Francisco, Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi. 
 
 

 O ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos terá R$ 20 milhões e o da 
Defesa R$ 18 milhões. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

 Abr. Maio Jun. Jul. Tendência 

Indústria (mar.) -18,3 -17,9 -11,2  8,4 2,3 3,7  
 

Comércio (mar.) -0,8 -2,9 -4,4  7,3 8,6 9,4  
 

Serviços (mar.) -2,6 -9,8 -15,6  6,1 10,3 12,5  
 

Agricultura (abr.)
 
(2) -0,5     -0,5 -0,5 -0,5 

 

Exportações (abr.) 55,5 7,5 -2,2   30,1 35,0 20,3 
 

Importações (abr.) 91,4 37,3 -9,3   80,0 70,2 90,1 
 

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

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

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

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