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Cenário Internacional
✓ Após quedas recordes nos principais indicadores

econômicos no segundo trimestre, em razão das

medidas de isolamento e fechamento de atividades,

para conter o avanço do coronavírus, a economia

mundial iniciou seu processo de flexibilização no

terceiro trimestre com resultados muitos positivos em

vários países;

✓ As principais economias reagiram por meio das

políticas fiscal e monetária expansionistas sem

precedentes, para impedir o colapso dos mercados e

uma grave crise social.



✓ O Produto Interno Bruto (PIB) dos 36 países

que integram a Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE) cresceu 9,0% no terceiro trimestre de

2020, após queda de 10,6% no segundo.

Cenário Internacional

3º TRI/2º TRI
2020/2020

9,0%



Cenário Internacional

3º TRI/2º TRI
2020/2020

18,2%

✓ Entre as sete maiores economia do

mundo, a França registrou a maior alta

do PIB entre julho e setembro, 18,2%,

após uma retração de 13,7%. Em outras

partes da Europa, o crescimento da

economia no terceiro trimestre foi de

16,1% na Itália, de 15,5% no Reino

Unido e de 8,2% na Alemanha. Na Zona

do Euro e na União Europeia (UE), os

avanços foram de 12,6% e 11,6%,

respectivamente.

2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

-13,7%



Cenário Internacional

3º TRI/2º TRI
2020/2020

33,1%
Anualizada

3º TRI/2º TRI
2020/2020

7,4%
Não Anualizada

É a maior alta da série 
histórica do indicador

Fonte: BEA. Departamento do Trabalho do país.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



3º TRI/3º TRI
2020/2019

4,9%

✓ A economia da China segue em

sólido movimento de recuperação

enquanto o mundo tenta deixar para

trás a turbulência causada pela

pandemia do novo coronavírus.

Cenário Internacional

Fonte: Escritório Nacional de Estatísticas (NBS).
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

3º TRI/2º TRI
2020/2020

2,7%

2º TRI/2º TRI
2020/2019

3,2%



Cenário Nacional

w w w . s e i . b a . g o v . b r



Cenário Nacional
✓ Com queda no PIB no primeiro e segundo

trimestres, o Brasil estava em recessão técnica,

mas a partir de julho, os indicadores sinalizavam

o início do processo de recuperação da atividade

econômica, com destaque para a indústria de

transformação e comércio varejista, beneficiado

pelos estímulos econômicos – crédito, auxílio

emergencial, programas de proteção ao emprego

e retomada da geração de empregos formais;

✓ O setor de serviços, o último a entrar no processo

de flexibilização, registrou lenta recuperação ao

longo do terceiro trimestre, embora com taxas

positivas em relação ao mês anterior.Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



✓ Com indicadores coincidentes do

terceiro trimestre já divulgados, os

dados do mercado de trabalho e os

indicadores de crédito apontavam para

uma expressiva taxa de crescimento

do PIB do terceiro trimestre. Foi o que

realmente aconteceu. O PIB cresceu

7,7% na comparação com o trimestre

anterior, auge do distanciamento social

adotado para controle da pandemia de

Covid-19. Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

Cenário Nacional

3º TRI/2º TRI
2020/2020

7,7%



Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

Cenário Nacional
ÓTICA DA PRODUÇÃO 

(3º TRI/2º TRI) 

14,8% 6,3% -0,5%



Cenário Nacional
✓ Pela ótica da produção, no terceiro trimestre em relação ao

segundo, a recuperação da economia resultou em avanços de

14,8% na Indústria, com destaque para a indústria de

transformação com crescimento histórico de 23,4%, após forte

queda no segundo trimestre de 19,1%. O setor de Serviços ainda

não se recuperou da retração no primeiro e segundo trimestre,

crescendo 6,3%, puxado pelo comércio que teve expansão

significativa de 15,9%, enquanto a Agropecuária teve uma leve

retração de 0,5%. Somados, Indústria e Serviços representam

95% do PIB;
Fonte: IBGE.

Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

Cenário Nacional

LADO DA 
DEMANDA

Consumo 
das 

famílias 

7,6%
(65% DO 

PIB)

✓ Pelo lado da demanda a maior alta foi no

consumo das famílias, que representa 65%

do PIB, com taxa de (7,6%). Após duas

quedas sucessivas, o consumo da famílias

voltou a crescer, devido ao auxílio

emergencial que sustentou e aumentou a

demanda de bens essenciais, além do

programa de manutenção de emprego, em

que o governo complementou parte do salário

dos empregados que tiveram jornada de

trabalho reduzida, e a liberação do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

Cenário Nacional
✓ Em relação ao 3º trimestre de 2019, o PIB caiu

3,9%. Pela ótica da produção, mais uma vez,

apenas a Agropecuária registrou resultado

positivo (0,4%). Indústria e Serviços recuaram

0,9% e 4,8%, nessa ordem.

✓ Pelo lado da demanda, todo os componentes

registraram taxas negativas, com destaque para

o consumo das famílias, pelo seu peso na

demanda (65%), com queda de 6,0%; despesa

do governo (-5,3%); formação bruta de capital (-

7,8%) e exportações (-1,1%).

3º TRI/3ºTRI 
(2020/2019)

-3,9%



14,6%

TAXA DE 
DESEMPREGO

3º TRI/2ºTRI 
(2020/2020)

✓ Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD

Contínua), divulgada dia 27 pelo IBGE, mostram que a taxa de desocupação

chegou a 14,6% no terceiro trimestre do ano, uma alta de 1,3 ponto percentual

na comparação com o trimestre anterior (13,3%). Essa é a maior taxa registrada

na série histórica do IBGE, iniciada em 2012, e corresponde a 14,1 milhões de

pessoas desempregadas.

14,1 Milhões 
de pessoas

Cenário Nacional



✓ Os resultados positivos

apresentados por duas atividades

(Serviços e Indústria) fundamentais

para o crescimento da economia

brasileira refletiram na geração de

empregos formais no terceiro

trimestre com a geração de 697.296

empregos, após uma redução forte

do segundo trimestre de 1.326.466.

CenárioNacional

3º TRI (2020)

697.296

2º TRI (2020)

-1.326.466

Fonte: CAGED.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Cenário Bahia
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Cenário Bahia

✓ Os resultados trimestrais das pesquisas do

IBGE para as principais atividades

econômicas da Bahia, sistematizadas e

analisadas pela Superintendência de

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

(SEI), mostraram um processo de

recuperação significativo no terceiro

trimestre em relação ao segundo trimestre

do ano.

Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Cenário Bahia
✓ A produção agrícola, com base no 10°

Levantamento Sistemático da Produção

Agrícola (LSPA) de outubro, divulgados pelo

IBGE, mostram que a safra baiana de grãos

deve ser recorde, alcançando 9,9 milhões de

toneladas em 2020, com crescimento de

19,7% acima da safra de 2019, refletindo no

PIB do agronegócio baiano que registrou

expansão de 5,8% no terceiro trimestre de

2020 na comparação com o mesmo trimestre

de 2019.

3º TRI/3º TRI
2020/2019

5,8%
Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Cenário Bahia
✓ A indústria geral (extrativa mais

transformação), um dos setores mais

afetados no início da pandemia, registrou, em

setembro, sua quinta alta consecutiva, 4,0%

ante o mês de agosto, na série com ajuste

sazonal, de acordo com a PIM do IBGE. A

indústria geral da Bahia (extrativa mais

transformação), diante de um cenário

adverso, registrou uma recuperação

expressiva no terceiro trimestre, de 18,0%,

após queda de 26,0% no segundo.

3º TRI/2º TRI
2020/2020

18,0%
Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Cenário Bahia
✓ O comércio varejista baiano foi bastante impactado pelas

medidas adotadas pelas autoridades sanitárias para conter

a propagação do vírus, como fechamento de

estabelecimentos não-essenciais, distanciamento social e

restrição de circulação de pessoas. A partir de julho, o

processo de flexibilização foi iniciado, com efeitos muito

positivos sobre o comércio varejista, que registrou em julho,

crescimento de 9,7%, frente a junho, na série com ajuste

sazonal. Os meses de agosto e setembro cresceram 8,5%

e 0,8%, respectivamente, na mesma base comparação. O

comércio varejista apresentou, no terceiro trimestre, um

crescimento recorde em relação ao segundo, com variação

de 27,9%, após retração de 16,6% no segundo.

3º TRI/2º TRI
2020/2020

27,9%
Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Cenário Bahia
✓ O setor de serviços, o mais afetado pela

pandemia, respondeu de maneira satisfatória

às medidas de flexibilização iniciadas em

julho, crescendo dois meses seguidos, agosto

e setembro em relação ao mês anterior. No

terceiro trimestre cresceu 4,4% em relação ao

segundo, após uma queda recorde de 23,1%

no segundo trimestre, que concentrou os

impactos das medidas de isolamento social

para enfrentamento da pandemia, comparado

com o primeiro trimestre.

3º TRI/2º TRI
2020/2020

4,4%
Fonte: IBGE.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



✓ A arrecadação de impostos

também sofreu com a paralisação

de algumas atividades do comércio,

e de serviços. O Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS) apresentou no 3º

trimestre avanço nominal de 0,7%,

após ter recuado 17,0% no 2º

trimestre.

Cenário Bahia

Fonte: Sefaz.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

3º TRI/3º TRI
2020/2019

0,7%



✓ Os resultados positivos

apresentados por três atividades

fundamentais para o crescimento da

economia refletiram na geração de

empregos formais na Bahia no

terceiro trimestre com a geração de

30.063 empregos, após uma

redução forte do segundo trimestre

de 57.655 postos de emprego

formal, contribuindo pra reduzir o

saldo negativo do ano, que ficou em

32.515 postos.

Cenário Bahia

3º TRI (2020)

30.063

2º TRI (2020)

-57.655

Fonte: CAGED.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



3º TRI/3ºTRI 
(2020/2019)

-4,1%

✓ Diante dessa conjuntura adversa, o Produto Interno Bruto da Bahia no

terceiro trimestre em relação ao segundo mostrou uma recuperação, já

apontada pelos indicadores coincidentes, de 4,7%. Em relação ao

terceiro de 2019, o PIB da Bahia registrou queda de 4,1%.

Fonte: SEI.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

Cenário Bahia

3º TRI/2º TRI
2020/2020

4,7%



Cenário Bahia

-7,0%

✓ O setor de Serviços puxou essa queda, já que representa 68%

do PIB da Bahia, com retração de 7, 0%. A Agropecuária (9,0%) e

a Indústria (2,9%) amenizaram a queda da atividade econômica

no terceiro trimestre, em relação ao terceiro de 2019.

9,0% 2,9%

Fonte: SEI.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Cenário Bahia

✓ Diante desse cenário, revisamos positivamente nossa projeção

de PIB de 2020 para uma contração de 3,7% ante previsão de

-5,5% no segundo trimestre.

-5,5% -3,7%
Fonte: SEI.
Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



Indicadores Econômicos
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Indicadores Econômicos

❑ Estimativas de safras de grãos comparadas: Bahia, Nov. (2020)

Fonte: IBGE–LSPA.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC.
2020/2019

Até jun.: 
13,0%

2020/2019
Até set.: 
17,2%



Indicadores Econômicos

❑ Variação anual da produção de outras lavouras permanentes e 

temporárias: Bahia - 2020/2019

Fonte: IBGE–LSPA.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC.



Indicadores Econômicos

❑ Produção Industrial (%): Brasil e Bahia, Out. (2019-2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal da Indústria.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC. 

0,3%

-6,5%

-5,6%

-6,2%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -1,7 5,3

2º TRI (4-6) -19,4 -21,0

3º TRI (7-9) -0,5 -4,5

ANO (1-10) -6,3 -6,9



Indicadores Econômicos

❑ Indústria e Principais Gêneros(%): Bahia, Outubro (2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal da Indústria.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC. 



Indicadores Econômicos

❑ Volume de vendas do comércio varejista (%): Brasil e Bahia, Out. (2019-2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

8,3%

11,3%

1,3%

-2,4%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) 1,6 -2,6

2º TRI (4-6) -7,7 -20,0

3º TRI (7-9) 6,3 3,8

ANO (1-10) 0,9 -4,4



Indicadores Econômicos

❑ Comércio Varejista, por Atividade(%): Bahia, Outubro (2020) 



Indicadores Econômicos

❑ Serviços (%): Brasil e Bahia, Out. (2019-2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

-7,4%

-6,9%

-6,8%

-14,8%
2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -0,2 -6,6

2º TRI (4-6) -16,3 -26,8

3º TRI (7-9) -9,7 -22,1

ANO (1-10) -8,7 -17,2



Indicadores Econômicos

❑ Serviços, por Atividade(%): Bahia, Outubro (2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 



Indicadores Econômicos

❑ Turismo(%): Brasil e Bahia, Out. (2019-2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

-33,6%

-31,9%

-30,9%

-33,7%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -6,3 -5,2

2º TRI (4-6) -63,8 -72,0

3º TRI (7-9) -46,7 -59,7

ANO (1-10) -38,2 -41,1



Indicadores Econômicos

❑ Exportações (%): Brasil e Bahia, Novembro (2019-2020) 

Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: SEI/Distat/CAC.

-1,2%

2,2%

-7,1%

-11,8%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -5,3 5,8

2º TRI (4-6) -9,6 -14,9

3º TRI (7-9) -8,2 -10,6

ANO (1-11) -7,4 -7,2



Indicadores Econômicos

❑ Exportações, por segmentos(%): Bahia(Jan./nov. - 2019/2020) 

Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: SEI/Distat/CAC. (1) Variação acumulada no ano.

Var. Part.

2019 2020 % %

Soja e Derivados 1.417.806 1.659.818 17,07 23,38 -0,10

Petróleo e Derivados 888.756 970.616 9,21 13,67 -36,37

Papel e Celulose 1.063.354 928.791 -12,65 13,08 -21,32

Químicos e Petroquímicos 1.090.868 709.318 -34,98 9,99 -25,45

Metalúrgicos 822.322 463.982 -43,58 6,54 -38,53

Metais Preciosos 400.204 463.550 15,83 6,53 18,34

Algodão e Seus Subprodutos 486.203 463.613 -4,65 6,53 -7,01

Máquinas, Aparelhos e Materiais Mecânicos e Elétricos 122.662 252.883 106,16 3,56 -17,22

Minerais 155.781 214.946 37,98 3,03 -31,95

Cacau e Derivados 184.366 183.306 -0,57 2,58 3,36

Frutas e Suas Preparações 159.494 172.904 8,41 2,44 -2,46

Automotivo 340.023 152.109 -55,26 2,14 -11,60

Café e Especiarias 103.277 109.733 6,25 1,55 0,86

Borracha e Suas Obras 143.391 94.726 -33,94 1,33 -5,78

Sisal e Derivados 75.081 69.061 -8,02 0,97 -8,63

Couros e Peles 62.804 53.862 -14,24 0,76 -20,37

Fumo e Derivados 21.995 25.416 15,55 0,36 14,53

Calçados e Suas Partes 38.821 24.970 -35,68 0,35 -15,92

Carne e Miudezas de Aves 14.259 18.511 29,82 0,26 8,24

Demais Segmentos 56.517 67.536 19,50 0,95 -35,01

Total 7.647.984 7.099.651 -7,17 100,00 -25,47

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. %  

Preço 

médio



Indicadores Econômicos

❑ Importações (%): Brasil e Bahia, Novembro (2019-2020) 

Fonte: MDIC/Secex. Elaboração: SEI/Distat/CAC.

-2,6%

-3,1%

-13,9%

-35,5%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) 4,3 -30,1

2º TRI (4-6) -14,8 -32,3

3º TRI (7-9) -29,9 -42,5

ANO (1-11) -14,7 -32,6



Indicadores Econômicos

❑ Variação mensal do IPCA Brasil - 2019-2020 

Fonte: IBGE. Elaboração: SEI/Dipeq/PPC

0,32
0,43

0,75

0,57

0,13
0,01

0,19
0,11

-0,04

0,10

0,51

0,21 0,25

0,07

-0,31
-0,38

0,26
0,36

0,24

0,64

0,86 0,89

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

2019 2020

O IPCA BRASIL de novembro de 2020 registrou alta de 0,89%, 0,03 ponto

percentual acima da taxa em outubro (0,86%). No acumulado do ano o índice

apresenta uma alta de 3,13%. Já no acumulado dos últimos 12 meses a alta

foi de 4,31%. Mantendo-se este comportamento, a inflação ficará acima do

centro da meta para esse ano (4%).



Indicadores Econômicos

❑ Variação mensal do IPCA Salvador - 2020 

Fonte: IBGE. Elaboração: SEI/Dipeq/PPC

0,34

0,16 0,17

-0,16

-0,47

0,68

0,62

0,13

0,23

0,45

1,17

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov



Indicadores Econômicos

❑ ICMS(%): Bahia, Nov. (2019-2020) 

Fonte: Sefaz.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

2020/2019 BA (%)

1º TRI (1-3) 7,3

2º TRI (4-6) -17,0

3º TRI (7-9) 0,7

ANO (1-11) 0,6

17,7

2,2



Indicadores Econômicos

❑ FPE (%): Bahia, Nov. (2019-2020) 

Fonte: Sefaz.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

2020/2019 BA (%)

1º TRI (1-3) 2,9

2º TRI (4-6) -17,1

3º TRI (7-9) -11,1

ANO (1-11) -4,3



Indicadores Sociais
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Indicadores Sociais

❑ Saldo do emprego formal: Bahia, Out. (2019-2020) 

Fonte: Ministério da Economia. CAGED.  

Elaboração: SEI/Dipeq/Copes

3º TRI/2020

+30.063

No Ano até 
outubro

-16.950

16.923

8.887

4.253



20,7%

TAXA DE 
DESEMPREGO

3º TRI/2ºTRI 
(2020/2020)

✓ Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD

Contínua), divulgada dia 27 pelo IBGE, mostram que a taxa de desocupação na

Bahia chegou a 20,7% no terceiro trimestre do ano, uma alta de 0,8 p.p. na

comparação com o trimestre anterior (19,9%). Essa é a maior taxa registrada na

série histórica do IBGE, iniciada em 2012, e corresponde a 1,3 milhão de

pessoas desempregadas.

1,3 Milhão 
de pessoas

Indicadores Sociais



Indicadores Sociais

❑ Saldo do emprego formal: Bahia, Trimestral (2020) 

Fonte: Ministério da Economia. CAGED.  

Elaboração: SEI/Dipeq/Copes 

3º TRI/2020

+30.063

Trimestre

2020 Agropecuária Comércio Construção Indústrias Geral Serviços

1 º TRI 812 -3.313 -342 1.519 -3.599 -4.923 

2º TRI 1.021 -16.871 -8.760 -9.658 -23.387 -57.655 

3º TRI 4.175 4.435 8.144 8.051 5.258 30.063

Setores
Total



Perspectivas de curto prazo
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✓ O aumento dos casos nos Estados Unidos e na Europa indica riscos

de desaceleração nos próximos meses. Notícias a respeito das

vacinas para conter a pandemia apontam para o retorno à

normalidade a partir de 2021, o que permite uma recuperação mais

robusta dos setores de serviços;

✓ Os estímulos que sustentaram o aumento da demanda por bens

durante a pandemia estão se exaurindo no mundo. Sem novos

pacotes fiscais, o aumento da renda associado às linhas de

assistência emergencial será marginal;

Perspectivas de Curto Prazo: Internacional



✓ A recuperação econômica no quarto trimestre poderá ser mais

modesta do que o esperado na maioria dos países, após altas

recordes no terceiro trimestre, principalmente para os EUA a Zona

do Euro, após o aumento dos casos do coronavírus;

✓ Diante dessa realidade, o presidente eleito dos EUA, Joe Biden,

parece tentar buscar consensos e moderação, o que também ajuda

a aumentar a confiança dos investidores. Já articula aprovação

pelos dois partidos, de um pacote de gastos de US$ 908 bilhões

para romper o impasse sobre o estímulo fiscal nos EUA;

Perspectivas de Curto Prazo: Internacional



✓ Do ponto de vista da atividade, ainda são necessários 10 milhões de

empregos para recuperar o nível pré-pandemia nos EUA. Os setores que

mais empregam também foram os mais diretamente afetados pela

pandemia, pois dependem muito do contato social. Assim, a plena

recuperação do mercado de trabalho nos EUA depende da retomada do

setor de serviços que, por sua vez, depende do sucesso na vacinação;

✓ O início da vacinação em alguns países, com resultados positivos,

consolidarão a expectativa de que será possível retornar à normalidade em

algum momento em 2021. A velocidade com que cada país será capaz de

vacinar sua população e atingir a imunidade dependerá de vários fatores,

que vão desde a quantidade de vacinas e o acesso da população em geral;

Perspectivas de Curto Prazo: Internacional



✓ O cenário para a economia mundial em 2021 segue menos incerto,

diante da proximidade da vacinação de boa parte da população e

da retomada da atividade econômica se houver êxito o processo de

vacinação;

✓ Pra a OCDE, o PIB global é projetado para aumentar cerca de 4,2%

em 2021 comparado a 5% estimado em setembro. O crescimento

dos EUA para o ano que vem, antes estimado em 4%, caiu agora

para 3,2%. Na zona do euro, a taxa de 5,1% esperada em setembro

diminuiu agora para 3,6%. Este cenário deve ser revisto

brevemente, caso ocorra o sucesso da vacinação contra a Covid-19.

Perspectivas de Curto Prazo: Internacional



Perspectivas de Curto Prazo: Nacional

✓ A economia segue sua trajetória de recuperação. Temos visto

alguns setores surpreendendo positivamente, apesar de ainda

haver certa heterogeneidade. A geração de empregos formais é

uma boa notícia, embora a taxa de desemprego ainda continue

recorde;

✓ Os dados recentes mostram uma recuperação do comércio,

alguma retomada na indústria e o início de uma reação no setor

de serviços;



Perspectivas de Curto Prazo: Nacional
✓ Para o quarto trimestre, espera-se continuidade da retomada da

atividade em ritmo moderado. A expansão da produção industrial

em outubro e das vendas de veículos em novembro, associados as

perspectivas de vacinação já no primeiro trimestre de 2021,

reforçam esse cenário de uma recessão menor do que a projetada

no início da pandemia;

✓ Portanto, apesar do número mais fraco do que o esperado pelo

mercado, diante das revisões para cima dos números do primeiro

semestre, a expectativa é de queda de 4,5% do PIB neste ano;



Perspectivas de Curto Prazo: Nacional
✓ Para 2021, vários fatores podem ajudar a uma retomada gradual,

especialmente a vacinação ainda no primeiro trimestre, mesmo com

dúvidas sobre qual será o impacto do término do auxílio emergencial

e do programa que permitiu redução de jornada e salários e que

garantiu a manutenção do emprego de quase 10 milhões de

trabalhadores;

✓ O setor de serviços deve ser o mais beneficiado, pois foi o último a

se recuperar, principalmente nas atividades voltadas às famílias,

segmento mais atingido pelas medidas de distanciamento social.



Perspectivas de Curto Prazo: Nacional

✓ O fim do auxílio emergencial continua ser a grande incógnita para

2021. Quais as alternativas que podemos vir a substituir esse

importante mecanismo de conter o aumento das desigualdades?

✓ Diante do problema fiscal constitucional, espera-se uma solução

para este problema que afeta 65 milhões de pessoas, ou seja,

uma solução humanitária e civilizatória;



Perspectivas de Curto Prazo: Bahia
Principais 

Indicadores

Resultado observado (%) Projeção 2020-2021(1)

Tendência

Mensal Ano 12 Meses Nov. Dez. Jan. Fev.

Indústria (out.) -6,5 -6,9 -6,2 -3,2 -1,5 -1,0

Comércio (out.) 11,3 -4,4 -2,4 4,3 2,9 -0,6

Serviços (out.) -6,9 -17,2 -14,8 -5,6 -6,2 -4,2

Agricultura (nov.)2 21,5 21,5 21,5 21,5

Exportações (nov.) 2,2 -7,2 -11,8 5,8 0,3 0,2

Importações (nov.) -3,1 -32,6 -35,5 -1,5 12,0 10,0

ICMS (nov.)3 15,7 0,6 -0,4 4,6 4,9 -1,8

FPE (nov.)3 12,3 -4,3 1,2 6,2 12,3 -12,5

Fonte: IBGE, MTE, MDIC, TRIBUNAL DE CONTAS, SEFAZ/PGM. Nota: 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) Variação Nominal; (*) com ajuste (entrega fora do prazo).
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