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• A OCDE divulgou o PIB de

37 países, caiu 1,8% no primeiro

trimestre deste ano em relação

ao último trimestre de 2019.

1º TRI/4ºTRI 
(2020/2019)

-1,8%

Cenário Internacional



• A pandemia do Covid-19 atingiu

significativamente a China a

segunda economia do mundo,

no primeiro trimestre do ano. É

maior contração do PIB desde

1992.

1º TRI/1ºTRI 
(2020/2019)

- 6,8%

Indústria

-1,1%

Comércio 
varejista

-15,8%

Cenário Internacional



• O PIB do Japão, país, que é a terceira

maior economia do mundo, atrás de

Estados Unidos e China, caiu 3,4% no

primeiro trimestre do ano, em termos

anualizados. Tecnicamente, o país

entrou em recessão com dois trimestres

consecutivos de queda do PIB.

1º TRI/1ºTRI 
(2020/2019)

- 3,4%

Cenário Internacional



• A contração de 5,0% no primeiro

trimestre, em termos anualizados,

colocou fim ao maior ciclo de

crescimento econômico registrado

na história dos Estados Unidos.

1º TRI/1ºTRI 
(2020/2019)

-5,0%

Cenário Internacional



-0,3%
-1,5%

-2,1%

12 MESES 
(2020/2019)

0,9%

2º TRI/1ºTRI 
(2015/2015)

1º TRI/4ºTRI 
(2020/2019)

1º TRI/1ºTRI 
(2020/2019)

• A queda do PIB interrompe uma

série de quatro trimestres positivos

e marca o menor resultado desde o

segundo trimestre de 2015 (-2,1%).

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

Cenário Nacional



12,2%

TAXA DE 
DESEMPREGO

1º TRI/4ºTRI 
(2020/2019

• Segundo analista do IBGE, ainda não é possível medir o impacto

do coronavírus sobre esse resultado, já que os dados são dos

meses de janeiro a março.

12,9 Milhões 
de pessoas

Cenário Nacional



5,0%7,1%

Cenário Bahia

-6,8%

• Os primeiros resultados das pesquisas mensais

foram satisfatórios na safra de grãos, indústria e

exportações. Comércio e serviços decepcionaram.

Ao final do primeiro trimestre constata-se:

-2,3%



Cenário Bahia

• A pandemia que começou na China e atingiu a Europa mudou

completamente as expectativas dos agentes econômicos, gerando

um clima de incerteza muito grande a partir do mês março, com o

comércio e os serviços registrando taxas negativas bem

expressivas.



1ºTRI/1ºTRI
(2020/2019)

0,3%

INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO

10,6%

AGROPECUÁRIA

3,9%

Cenário Bahia

SERVIÇOS 
(+70% PIB)

-1,8%

1ºTRI/4ºTRI
(2020/2019)

0,0%



Cenário Bahia

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

Fonte: IBGE–LSPA e Conab.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC.



Cenário Bahia
❑ Variação anual da produção de outras lavouras permanentes e 

temporárias: Bahia, Maio (2020/2019)

Fonte: IBGE–LSPA.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC.



Cenário Bahia

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal da Indústria.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC. 

-27,2%

-26,5%

-2,9%

-2,5%



Cenário Bahia

❑ Produção Industrial (%): Bahia (2019-2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal da Indústria.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC. (1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.



Cenário Bahia

❑ Produção Industrial, por segmentos (%): Bahia (2020/2019) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal da Indústria.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC. (1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.



Cenário Bahia

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

-1,2%

-7,6%

2,1%

1,5%



Cenário Bahia

❑ Volume de vendas do comércio varejista (%): Bahia (2018-2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. (1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.



Cenário Bahia

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

-2,7%

-12,0%

0,7%

-3,9%



Cenário Bahia

❑ Serviços(%): Bahia (2018-2020) 

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. (1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.



Cenário Bahia

❑ Serviços(%), por atividade: Bahia (2019-2020) 

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. (1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

-6,8%

-9,1%

-7,3%

-8,0%

-3,7%

-17,4%



Cenário Bahia

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

-28,2%

-27,6%

0,3%

0,1%
Maior queda 

registrada desde 
o começo da série 
histórica iniciada 

em jan./2011



Cenário Bahia

❑ Turismo (%): Bahia, Março (2019-2020) 

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. (1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.



Cenário Bahia

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

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

-12,9%

-31,9%

-7,5%

-11,8%



Cenário Bahia

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

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

-10,5%

-40,7%

-3,8%

-32,2%



Cenário Bahia

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

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

Var. Part.

2019 2020 % %

Petróleo e Derivados 361.944 628.052 73,52 20,43 -11,95

Papel e Celulose 550.907 472.969 -14,15 15,39 -25,98

Soja e Derivados 454.032 430.955 -5,08 14,02 -6,75

Químicos e Petroquímicos 556.800 346.233 -37,82 11,26 -21,92

Metalúrgicos 345.164 213.424 -38,17 6,94 -41,26

Metais Preciosos 184.522 192.410 4,27 6,26 20,23

Algodão e Seus Subprodutos 122.777 178.240 45,17 5,80 -8,69

Máquinas, Aparelhos e Materiais Mecânicos e Elétricos 12.432 122.046 881,67 3,97 -42,15

Minerais 80.431 87.462 8,74 2,85 -25,97

Cacau e Derivados 84.240 83.081 -1,38 2,70 6,78

Café e Especiarias 53.960 57.232 6,06 1,86 7,48

Borracha e Suas Obras 70.955 49.521 -30,21 1,61 -3,05

Automotivo 133.186 47.325 -64,47 1,54 -2,32

Frutas e Suas Preparações 52.572 43.154 -17,91 1,40 -9,31

Sisal e Derivados 40.232 37.640 -6,44 1,22 -0,76

Couros e Peles 32.778 26.850 -18,08 0,87 -30,18

Fumo e Derivados 14.410 16.673 15,70 0,54 55,89

Calçados e Suas Partes 17.287 11.076 -35,93 0,36 -18,01

Carne e Miudezas de Aves 5.304 8.154 53,73 0,27 24,08

Demais Segmentos 19.426 21.560 10,99 0,70 -50,37

Total 3.193.356 3.074.056 -3,74 100,00 -23,52

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. %  

Preço 

médio



É a maior recessão 

desde a crise de 1929. 

MUNDO

-3,0%

1º TRI/1º TRI 
(2020/2019)

-3,3%

AVANÇADAS

-6,1%

EMERGENTES

-1,0%

Fonte: FMI, World Economic Outlook, abril. 

Projeção do FMI: 2020

+4,4%+1,6%+3,3%
JANEIRO: 

ABRIL:

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



-5,3%

1º TRI/1º TRI 
(2020/2019)

-3,3%

Fonte: FMI, World Economic Outlook, abril. 

Projeção do FMI (2020-2021)

14,7%
TAXA DE 

DESEMPREGO+2,2%
Antes: 

Depois:

2020 2021

+2,9%

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



Fonte: Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), junho/2020. 

Projeção da OCDE: 2020

• As projeções da OCDE apontam

para recessão em todos os

países. No cenário de duplo

evento, ou seja, de uma segunda

onda da covid-19, o crescimento

global é projetado para se contrair

até 7,6%.

MUNDO

-7,6%

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



Fonte: Organização Para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), junho/2020. 

Projeção da OCDE: 2020

• A economia brasileira deve encolher 8% em

2020, um dos piores resultados globais, de

acordo com estimativas divulgadas pelo

Banco Mundial, em junho. Em janeiro, a

instituição projetava crescimento de 2% para

o Brasil neste ano.

JUNHO

-8,0%

JANEIRO

2,0%

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



JUNHO

-6,0%
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), junho/2020. 

Projeção do IPEA: 2020

• Segundo o Ipea, em seu levantamento na

Carta de Conjuntura de junho, a economia

brasileira deve cair 6,0%, o instituto

também projetou queda de 10,5% no PIB

do segundo trimestre ante o primeiro

trimestre, com retração de 11,0% na

comparação com segundo trimestre de

2019.

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



• Com a abrupta paralisação da atividade desde meados

de março devido ao novo coronavírus, o PIB deve recuar

em todos os Estados brasileiros em 2020, especialmente

no Sudeste e no Nordeste, segundo cálculos da

consultoria Tendências. Já a 4E Consultoria projeta que a

região Centro-Oeste escape de um PIB negativo em 2020,

graças ao desempenho do agronegócio.

• O PIB da construção pode cair forte e atingir a taxa de

10% neste ano, após uma tentativa de retomada em 2019,

quando cresceu 1,6%. Esta taxa é com base no pior

cenário para o setor feitos pela Consultoria LCA e o

Ibre/FGV.

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



• Segundo boletim da Secretaria de Política Econômica do

Ministério da Economia, o setor agropecuário é o menos

afetado pela pandemia e ainda está crescendo, a

expectativa do ministério, com base em estimativa do Ipea,

é de um crescimento de 2,4% para o PIB agropecuário.

• A dívida pública do Brasil deverá bater recorde neste

ano. Com isso, a marca de 90% do PIB (Produto Interno

Bruto) poderá ser ultrapassada, de acordo com o projeto

da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2021, enviado

pelo Ministério da Economia ao Congresso este mês. Em

dezembro de 2019, era de 75,8% do PIB.

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



• A queda do PIB este ano deve levará a novo recorde

de recuperações judiciais. Se confirmado, o resultado

será quase 40% superior ao recorde verificado em

2016, quando 1,8 mil companhias recorreram à Justiça.

• Para o Copom o cenário básico da economia brasileira

passou a ser de uma queda forte do PIB na primeira

metade deste ano, seguida de uma recuperação

gradual a partir do terceiro trimestre deste ano. A menos

que haja avanços médicos no combate à pandemia do

novo coronavírus, a retomada da economia depois da

crise, além de mais gradual do que a

considerada, deverá ter "idas e vindas".

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



• Consultorias e instituições financeiras continuam a revisar as

projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, à

medida que as medidas de isolamento social são estendidas

em praças importantes como São Paulo e Rio e começam a

sair os primeiros dados de atividade econômica já afetados

pela pandemia.

• Algumas delas já acreditam que projeções que apontam

quedas como 6% e 7% são conservadoras e que é possível

ver recuo de até dois dígitos no produto deste ano. A

mediana das projeções do mercado, segundo o relatório

semanal Focus, do Banco Central, aponta queda de 6,5%.

Perspectivas de Curto Prazo: Econômicas



• O Programa Alimentar Mundial (WFP), agência da ONU

informou que até 130 milhões de pessoas podem ser

levadas a passar fome até o final deste ano por causa da

epidemia de covid-19. Esta afirmação significa na prática

que dobraria para 260 milhões o número de pessoas no

mundo sob risco de fome. A maior preocupação é com

países da África e do Oriente Médio, que em geral não tem

assistência social.

• O Banco Mundial estima que 60 milhões de pessoas no

mundo deverão mergulhar na pobreza extrema (subsistindo

com menos de US$ 1,90 por dia) neste ano, enquanto

centenas de milhões mais poderão perder seus empregos.

Perspectivas de Curto Prazo: Sociais



• Para a OIT cerca de 1,6 bilhão de trabalhadores da

economia informal, equivalente a metade da mão de obra

global, corre o risco imediato de perder seus meios de

subsistência. Na América Latina, 54% da mão de obra

tem trabalho informal, enquanto no Brasil esse contingente

representa 47,8% dos trabalhadores.

• Segundo cálculos do Ibre, a crise do coronavírus, pode

tirar até R$ 500 bilhões da renda dos brasileiros neste

ano. A queda na renda da população vai levar à redução

da demanda e da produção em diversos setores,

impedindo uma aceleração na recuperação no pós-

pandemia.

Perspectivas de Curto Prazo: Sociais



• A IFI (Instituição Fiscal Independente), órgão do

Senado, realizou uma série de simulações sobre o auxílio

emergencial para trabalhadores informais. O auxílio

beneficiou 50 milhões de pessoas, mas esse número deve

crescer para pelo menos 80 milhões e pode chegar a 112

milhões, mais da metade da população brasileira.

• A pobreza extrema cresceu pelo quarto ano consecutivo

no país, somando 13,88 milhões de pessoas no ano

passado, o maior nível em oito anos, mostram cálculos da

LCA Consultores, a partir dos microdados Pnad Contínua.

A linha de pobreza mais “branda”, porém, mostrou redução

em 2019, assim como a desigualdade da renda.

Perspectivas de Curto Prazo: Sociais
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