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Cenário Internacional
 A economia mundial entrou no segundo trimestre de

2020 profundamente afetada pela pandemia de

Covid-19;

 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;

 A pandemia do Coronavírus, portanto, atingiu grande

parte dos países, principalmente os Estados Unidos,

Japão e Europa, levando a atividade global para uma

recessão simultânea.



 Países que integram a OCDE

sofreram uma contração recorde

de 9,8% no segundo trimestre

ante o primeiro trimestre de 2020.

2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

-9,8%

Cenário Internacional



2º TRI/2ºTRI 
(2020/2019)

-9,5%

Cenário Internacional

2º TRI
Anualizado

-32,9%



 A China que havia registrado o

maior tombo no primeiro

trimestre, de 10,0%, em relação

ao trimestre anterior, cresceu

11,5% no período. (3,2% na

comparação anual).

1º TRI/4ºTRI 
(2020/2019)

- 10,0%

Cenário Internacional

11,5%
2º TRI/1º TRI
(2020/2020) 3,2%

2º TRI/2º TRI
(2020/2019)



 Zona do Euro: a contração entre

abril e junho, período em que as

restrições devido ao coronavírus

estavam em vigor em todo o

continente, foi a mais forte desde que

a série histórica começou em 1995.

2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

- 11,8%

Cenário Internacional

2º TRI/2ºTRI 
(2020/2019)

- 14,7%



 O Japão registrou queda

significativa no PIB, que caiu 7,8%

no segundo trimestre de 2020 em

comparação com o trimestre

anterior, a pior queda já registrada

no período desde 1980.

2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

- 7,8%

Cenário Internacional



 A economia mundial entrou no segundo semestre de 2020

ainda profundamente afetada pela pandemia de Covid-19.

Uma recuperação completa, ainda neste ano, já está

descartada e mesmo uma virada em 2021 dependerá de

diversos fatores.

Cenário Internacional



Abril

-3,0%

1º TRI/1º TRI 
(2020/2019)

-3,3%

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Panorama Econômico Mundial.

Projeção do FMI: 2020

+3,3%
Janeiro

Cenário Internacional

Hoje

-4,9%
 Esses cenários podem mudar radicalmente caso as

vacinas em teste sejam eficazes e sua disponibilidade e

utilização pela população também seja a mais rápida

possível.
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Cenário Nacional

-11,9%

 No início das medidas de distanciamento social,

o primeiro mês do segundo trimestre foi o pior

momento para atividade econômica brasileira,

com retração em todos os setores. Os

resultados de abril em relação a março, as

quedas foram mais intensas do que o esperado:

-19,2% -17,0%
Fonte: IBGE.

Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.



2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

-9,7%

 O PIB caiu 9,7% no segundo

trimestre de 2020, na comparação

com o trimestre anterior, auge do

distanciamento social adotado

para controle da pandemia de

Covid-19. Essa é a segunda

queda trimestral seguida e o

menor resultado para a economia

desde o início da série histórica,

em 1996, segundo o IBGE.

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

Cenário Nacional



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

Cenário Nacional

ÓTICA DA PRODUÇÃO 

-12,3% -9,7% 0,4%



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

Cenário Nacional

LADO DA 
DEMANDA

-12,5%
(65% DO PIB)

 Maior retração desde 1996. 

A queda não foi maior 

devido a ação do 

Congresso Nacional que 

aumentou o auxílio 

emergencial de R$ 200 

proposto pelo governo 

federal, para R$ 600, além 

do programa de 

manutenção de emprego.



2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

-25,2%

2º TRI/1ºTRI 

(2020/2020)

-17,1%
2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

-13,2%

 O resultado do PIB mostra que, embora a retração seja

elevada, foi menor do que outros países, inclusive

quando comparado a alguns países emergentes (Chile,

México e Índia).

Elaboração: SEI/DISTAT/CAC.

Cenário Nacional



13,3%

TAXA DE 
DESEMPREGO

2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

 Os dados da Pnad Contínua mostram que a taxa de

desocupação subiu para 13,3%, uma alta de 1,1 p.p. frente

ao primeiro trimestre. Já o número de desocupados

apresentou estabilidade e foi estimado em 12,8 milhões.

12,8 Milhões 
de pessoas

Cenário Nacional



 As perspectivas para os dois próximos trimestres são de

recuperação, apesar da queda expressiva do segundo

trimestre, onde ocorreu o pico de casos da pandemia.

Vários segmentos já vêm demonstrando esse processo,

embora ainda exista certa heterogeneidade setorial;

 Mesmo com essa dinâmica e a economia sinalizando para

uma recuperação, existe muita incerteza em relação ao

ritmo de retomada a partir do último trimestre do ano. Na

ausência de um medicamento eficaz e redução do auxílio

emergencial, é muito difícil inferir o comportamento das

famílias e empresas com o fim do isolamento.

Cenário Nacional
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Cenário Bahia

-11,9%

 Os resultados das principais pesquisas mensais

para o mês de abril mostraram que a economia

baiana poderia ter um segundo trimestre de queda

acentuada no Produto Interno Bruto (PIB). Com

quedas históricas na comparação com março.

Apenas a safra de grãos não sofreu diretamente os

impactos da pandemia, pois já se encontrava na

fase da colheita.

-17,4%-24,7%



Cenário Bahia

-26,8%-15,5%-20,5%

 Os meses de maio e junho apresentaram

resultados positivos, na base sazonal, para

estes setores, porém não recuperaram as

quedas de abril. Ao final do segundo

trimestre, apenas a safra de grãos registrou

crescimento.

7,9%



19,9%

TAXA DE 
DESEMPREGO

2º TRI (2020)

 O mercado de trabalho sofreu os impactos negativos da

pandemia. No segundo trimestre foram fechados 54.274

empregos formais, contribuindo para a elevação da taxa

de desocupação para 19,9% no período.

- 54.274
Postos de trabalho

2º TRI/20

Cenário Bahia



 A arrecadação de impostos

também sofreu com a

paralisação de algumas

atividades do comércio de

serviços. O Imposto sobre

Circulação de Mercadorias

e Serviços (ICMS)

apresentou no 2º trimestre

queda nominal de 17,0%,

mostrando alta elasticidade

em relação ao PIB.

Cenário Bahia

2º TRI/2º TRI 
(2020/2019)

ICMS
-17,0%

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



2º TRI/2ºTRI 
(2020/2019)

-8,7%

 O Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia no segundo

trimestre em relação ao mesmo período de 2019

mostrou uma forte retração de 8,7%. Em relação ao

primeiro trimestre de 2020, sem efeitos sazonais, o PIB

da Bahia registrou queda expressiva de 8,9%.

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

Cenário Bahia

2º TRI/1ºTRI 
(2020/2020)

-8,9%



Indicadores Econômicos
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Indicadores Econômicos

 Estimativas de safras de grãos comparadas: Bahia, Julho (2020)

Fonte: IBGE–LSPA.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC.
2020/2019
Até junho: 

13,0%



Indicadores Econômicos

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal da Indústria.  

Elaboração: SEI/ Distat/CAC. 

-3,0%

-5,7%

-5,7%

-5,6%
2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -1,6 6,9

2º TRI (4-6) -19,3 -20,5

ANO (1-7) -9,6 -7,1



Indicadores Econômicos

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal do Comércio.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

5,5%

-2,7%

0,2%

-4,1%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) 1,6 -2,6

2º TRI (4-6) -7,7 -20,0

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



Indicadores Econômicos

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

-11,9%

-26,4%

-4,5%

-11,7%
2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -0,2 -6,6

2º TRI (4-6) -16,3 -26,8

ANO (1-7) -8,9 -18,0



Indicadores Econômicos

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

Fonte: IBGE–Pesquisa Mensal de Serviços.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

-56,1%

-72,7%

-20,9%

-22,8%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -6,3 -5,3

2º TRI (4-6) -63,8 -72,0

ANO (1-7) -37,9 -39,4



Indicadores Econômicos

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

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

-2,9%

1,0%

-6,8%

-10,6%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) -5,3 5,8

2º TRI (4-6) -9,3 -15,9

ANO (1-7) -6,7 -5,0



Indicadores Econômicos

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

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

Var. Part.

2019 2020 % %

Soja e Derivados 668.058 828.505 24,02 19,23 -4,50

Petróleo e Derivados 518.485 702.353 35,46 16,30 -36,66

Papel e Celulose 738.340 635.197 -13,97 14,74 -30,46

Químicos e Petroquímicos 753.651 474.871 -36,99 11,02 -27,79

Metalúrgicos 517.135 325.411 -37,07 7,55 -37,97

Metais Preciosos 250.262 278.150 11,14 6,46 20,84

Algodão e Seus Subprodutos 160.251 204.655 27,71 4,75 -8,11

Máquinas, Aparelhos e Materiais Mecânicos e Elétricos 56.874 203.194 257,27 4,72 -16,60

Minerais 94.997 128.976 35,77 2,99 -20,28

Cacau e Derivados 126.715 113.484 -10,44 2,63 2,70

Café e Especiarias 69.514 74.138 6,65 1,72 8,52

Frutas e Suas Preparações 69.553 64.329 -7,51 1,49 -1,44

Automotivo 245.079 61.362 -74,96 1,42 -13,21

Borracha e Suas Obras 95.253 56.267 -40,93 1,31 -4,34

Sisal e Derivados 50.384 47.828 -5,07 1,11 -3,76

Couros e Peles 42.800 34.130 -20,26 0,79 -28,06

Fumo e Derivados 16.874 19.182 13,68 0,45 35,57

Calçados e Suas Partes 23.410 14.202 -39,33 0,33 -15,34

Carne e Miudezas de Aves 8.186 11.621 41,96 0,27 8,97

Demais Segmentos 31.061 31.014 -0,15 0,72 -45,98

Total 4.536.884 4.308.869 -5,03 100,00 -32,44

Segmentos
Valores (US$ 1000 FOB) Var. %  

Preço 

médio



Indicadores Econômicos

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

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

-35,2%

-65,9%

-7,5%

-34,8%

2020/2019 BR (%) BA (%)

1º TRI (1-3) 4,3 -30,1

2º TRI (4-6) -14,8 -32,4

ANO (1-7) -10,5 -37,3



Indicadores Econômicos

 ICMS(%): Bahia, Julho (2019-2020) 

Fonte: Sefaz.  

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 

2020/2019 BA (%)

1º TRI (1-3) 7,3

2º TRI (4-6) -17,0

ANO (1-7) -4,4



Indicadores Sociais

 Saldo do emprego formal: Bahia, Junho (2018-2020) 

Fonte: Ministério da Economia. CAGED.  

Elaboração: SEI/Dipeq/Copes

Julho/2020
3.182

No Ano até 
julho

-58.987



Indicadores Sociais

 Saldo do emprego formal: Bahia, Trimestral (2019-2020) 

Fonte: Ministério da Economia. CAGED.  

Elaboração: SEI/Dipeq/Copes 



Perspectivas de curto prazo
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 O cenário para a economia mundial global segue cercado de

incertezas, mas são animadores, os dados de retomada da

atividade se não houver retrocesso no combate à pandemia;

 As incertezas em relação à continuidade da retomada

parecem convergir para três fatores:

 i) os riscos relacionados à própria pandemia e temores de

que segundas ondas possam obrigar os governos a

interromper o processo de normalização econômica;

 ii) a disparidade entre o ritmo de recuperação do setor

industrial e o setor de serviços;

 iii) o comportamento dos consumidores diante de uma

reabertura sem remédio confiável ou vacina.

Perspectivas de Curto Prazo: Internacional



 A recuperação econômica do terceiro trimestre poderá ser

mais robusta do que o esperado na maioria dos países,

após quedas recordes nos dois primeiros trimestres,

principalmente para os EUA a Zona do Euro.

Perspectivas de Curto Prazo: Internacional



 A economia segue sua trajetória de recuperação. Temos

visto alguns setores surpreendendo positivamente, apesar

de ainda haver certa heterogeneidade. A o saldo positivo

nos empregos formais foi uma boa noticia, mesmo com a o

fechamento de mais de 1 milhão de empregos no 1º

semestre.

 Os dados recentes mostram uma consistente recuperação

do comércio, alguma retomada na indústria e o início de

uma reação no setor de serviços. Beneficiado pela

reabertura de algumas atividades e pelos estímulos

econômicos: crédito, auxílio, programas de proteção ao

emprego e liberação do FGTS.

Perspectivas de Curto Prazo: Nacional



 Os gastos emergenciais, que devem somar

8,5% do PIB, têm contribuído para atenuar

os efeitos da pandemia sobre a atividade

econômica. Somado à perda de

arrecadação, o resultado é um aumento

intenso do endividamento público, que

deverá atingir 95% do PIB neste ano.

 Os resultados mais recentes da economia,

associado às vacinas em testes têm levado

os especialistas a revisarem suas

projeções para uma recessão menor do

que a projetada no inicio da pandemia.

Perspectivas de Curto Prazo: Nacional



Perspectivas de Curto Prazo: Bahia
Principais 

Indicadores

Resultado observado (%) Projeção 2020(1)

Tendência

Mensal Ano 12 Meses Ago. Set. Out. Nov.

Indústria (jul) -5,7 -7,1 -5,6 -7,2 -6,8 -4,3

Comércio (jul) -2,7 -10,1 -4,1 -4,4 -3,2 -2,6

Serviços (jul) -26,4 -18,0 -11,7 -14,6 -13,8 -10,5

Agricultura (ago)2 17,2 17,2 17,2 17,2

Exportações (ago) -31,5 -6,6 -9,8 -25,0 -20,0 -18,0

Importações (ago) -51,6 -42,7 -37,8 -30,0 -30,0 -27,0

ICMS (ago)3 -0,14 -3,8 -2,9 -3,2 -2,4 4,4

FPE (ago)3 -12,0 -6,7 -1,3 -10,3 -10,6 -6,1

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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