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Panorama Internacional, Nacional e Estadual
Luiz Mário Ribeiro Vieira
lmario@sei.ba.gov.br

Internacional
As principais economias do mundo apresentaram, no primeiro trimestre de 2020, taxas 
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) negativas, conforme a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O quadro econômico favorável que se 
desenhava no início do ano foi interrompido pela extensão da epidemia do novo coronavírus.

O PIB da organização, formada pelas 37 maiores economias do mundo, caiu 1,8% no primeiro 
trimestre deste ano em relação ao último trimestre de 2019. Na comparação com o primeiro 
trimestre do ano passado, o PIB dos países da OCDE caiu 0,8%.

A China e os Estados Unidos também foram afetados pela pandemia da Covid-19 com reflexos 
significativos sobre a atividade econômica. O PIB chinês teve queda de 6,8% e o americano, 
uma retração de 5,0%, anualizado.

Na área do euro e na União Europeia, o PIB diminuiu 3,8% e 3,3%, respectivamente, em 
comparação com o um crescimento de 0,1% e 0,2%, no trimestre anterior.

Existem elementos que podem explicar essa deterioração tão rápida do cenário econômico 
de expansão para uma contração acentuada. Primeiro, o papel da China, que representa cerca 
de 20% do PIB mundial e onde começou a pandemia, cujo governo central decidiu paralisar 
as atividades, como prevenção ao espalhamento do vírus pelo país.

Diante disso, dois efeitos globais foram quase que imediatos: interrupção do fornecimento 
de produtos para algumas cadeias produtivas (especialmente automotivo e eletrônicos) e o 
recuo da demanda. Setorialmente, a aviação e o turismo apresentaram um nível de paralisação 
dos negócios de intensidade nunca vista.

A implementação de uma política monetária expansionista por parte dos bancos centrais foi 
fundamental para evitar uma queda ainda maior no PIB mundial.

As principais medidas dos dois maiores bancos centrais do mundo, o Sistema de Reserva 
Federal (FED) e o Banco Central Europeu (BCE) foram: o BCE adotou medidas amplas de 
flexibilização das garantias necessárias para empréstimos e o FED anunciou mais US$ 2,3 
trilhões em financiamentos para apoiar a economia. O FED afirmou que, com suas ações, vem 
garantindo que o crédito continue fluindo para a economia e que o BC americano dispõe de 
instrumentos para manter os EUA fora de um cenário de deflação.
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Essas medidas tentam evitar ao máximo o aumento de demissões em massa e a perda do 
poder de compra dos trabalhadores. Porém, dados do mercado de trabalho mostram que o 
número de pedidos de seguro-desemprego é recorde nos EUA, com a taxa de desemprego 
esperada para os próximos meses de 15%.

Diante do avanço da pandemia da Covid-19, cujos efeitos sobre a atividade econômica têm 
se mostrado mais intensos do que o esperado, o tamanho da queda do PIB mundial é muito 
incerto.  Embora algumas economias já comecem a flexibilizar as medidas de quarentena e 
isolamento social, mesmo não tendo um medicamento eficaz, poderá haver uma segunda 
onda por conta da imunidade não adquirida por parte da população.

As instituições multilaterais, cumprindo seus cronogramas, divulgaram em abril as previsões 
para o PIB de 2020. O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta retração de 3,0% no PIB 
global.  Em janeiro a projeção era de 3,3%, o que sugere ser a maior recessão desde a crise 
de 1929. 

As economias avançadas podem recuar 6,1% (projeção anterior de +1,6%), enquanto as 
emergentes deverão ter contração de 1,0% (ante alta de 4,4%).

O relatório destaca o elevado grau de incerteza nessas projeções, principalmente pela 
natureza singular da crise, que afeta a demanda e a oferta simultaneamente.

Em relação ao comércio mundial, para Organização Mundial do Comércio (OMC) deve 
apresentar queda de 13% a 32% em 2020. O estudo da OMC contempla dois possíveis 
cenários diante do alto grau de incerteza: o mais otimista, com uma queda de 13%, com uma 
recuperação no ano seguinte de 21,3%; o outro, mais pessimista, aponta para uma redução 
de 32%.

Os meses de junho e julho serão cruciais para a compreensão do comportamento da 
transmissão do vírus após o início da reabertura de várias atividades em muitos países, 
sinalizando uma retomada gradual e segura, ou uma segunda onda do vírus. Só o tempo dirá.

Brasil (nacional)
As projeções de inicio de ano apontavam um cenário base de crescimento do PIB em 2,5%, 
inflação bem comportada, em 3,6%, e taxa de câmbio em R$/US$ 4,00. Ainda a Selic declinante 
ao longo do ano, reconhecendo que o BC poderia adotar uma postura mais cautelosa diante a 
aceleração do ciclo de recuperação que afetasse o nível de preços.
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Esse cenário base mudou a partir do surgimento do novo coronavírus na China, que para 
muitos analistas ficaria restrito ao país asiático, afetando principalmente as commodities, em 
termos econômicos, um choque clássico de demanda.

Porém, a sua disseminação global e o aumento no número de casos de coronavírus levaram 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março, a declarar pandemia do novo 
coronavírus.

A partir da segunda quinzena de março, o Brasil vive uma nova realidade de saúde 
pública e econômica, com medidas de quarentena, distanciamento social, fechamento de 
estabelecimentos comerciais e proibição de viagens terrestres e áreas.

Os efeitos econômicos dessas medidas para combater a proliferação do vírus só serão 
sentidos a partir de abril, cujos resultados começam a ser divulgados em junho. Dito isso, o 
resultado do PIB do primeiro trimestre ainda não refletiu esses impactos.

O PIB do primeiro trimestre apresentou contração de 1,5% em relação ao 4º trimestre de 
2019. Pela ótica da oferta, a indústria e os serviços recuaram 1,4% e 1,6%, respectivamente, 
ao passo que o setor agropecuário apresentou alta de 0,6%. Já pela ótica da demanda, o 
consumo das famílias teve queda de 2,0%. Outro componente da demanda, a formação 
bruta de capital fixo, avançou 3,1%, impulsionada pela importação de bens de capital. As 
exportações caíram 0,9% e as importações cresceram 2,8%.

Em relação ao 1º trimestre de 2019, o PIB caiu 0,3%. Pela ótica da produção, apenas a 
Agropecuária registrou resultado positivo (1,9%). Indústria e Serviços recuaram 0,1% e 
0,5%, nessa ordem. Destaque pelo lado da demanda foram os investimentos, com expansão 
de 4,3%, os outros componentes registraram queda ou estabilidade como o consumo das 
famílias (-0,7%), exportações (-2,2%) e despesas do governo (0,0%).

O arrefecimento da Indústria de Transformação e do Comércio ao longo do 1º trimestre 
afetou a confiança dos empresários, impactando negativamente o resultado do PIB. 

 As perspectivas para o segundo trimestre não são positivas diante do avanço da pandemia 
do coronavírus. No primeiro trimestre, a maior retração pelo lado da demanda se deu no 
consumo das famílias (2,0%), que deve continuar no segundo trimestre por impossibilidade 
física de deslocamento ou pelas perdas de renda e emprego por parte dos trabalhadores. 

Do lado da produção, o setor de serviços, responsável por 70% do PIB brasileiro,  com as 
medidas de isolamento social, que  fecharam a maioria dos segmentos, vai registrar uma 
queda recorde no segundo trimestre, que já atingiu a indústria, nos setores de bens duráveis.
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A Agropecuária impulsionada pela safra favorável, mesmo com os problemas e as incertezas 
provocados pela pandemia, ainda deve registrar crescimento no segundo trimestre, 
considerando os levantamentos de safra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Quando a análise leva em conta 
as projeções da Conab, a perspectiva é de incremento de 2,3%.

Portanto, resultados serão muito piores neste segundo trimestre. Com a parada geral a partir 
de abril, as estimativas são de retração do PIB próxima a 10%.

Bahia 
As primeiras projeções para economia baiana, feitas no inicio do ano, eram animadoras em 
relação aos resultados dos dois anos anteriores. A expectativa era de crescimento de 2,5%. 

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 que a safra de grãos, indústria em geral e exportações registraram crescimento de 5,0%, 
7,1% e 9,3%, respectivamente. Por outro lado, comércio e serviços recuram 2,3% e 6,8%, 
nessa ordem.

As duas principais receitas correntes do estado, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e Fundo de Participação dos Estados (FPE), mesmo com queda do comércio e 
serviços, apresentaram resultados positivos, de 7,1% e 3,0%, respectivamente.

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.

Diante dessa conjuntura adversa, o PIB da Bahia no primeiro trimestre, em relação ao mesmo 
período de 2019, mostrou um tênue crescimento de 0,3%, puxado pela Agropecuária (3,9%) 
e a Indústria de Transformação (10,9%). Em relação ao quarto trimestre de 2019, sem efeitos 
sazonais, o PIB da Bahia registrou estabilidade (0,0%).

A queda do setor de Serviços (1,8%), pelo seu peso de mais de 70%, evitou um crescimento 
mais elevado no PIB baiano no primeiro trimestre.

As mudanças de expectativas dos agentes econômicos, que começaram na segunda quinzena 
de março devido à pandemia, devem impactar os resultados do PIB do segundo e terceiro 
trimestres.
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Agropecuária
Pedro Marques de Santana
pedromarques@sei.ba.gov.br

Os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a atividade econômica brasileira e baiana 
têm sido mitigados pelo setor agropecuário que, devido a suas particularidades, mantém 
o nível de atividade em patamares positivos. Dentro do setor, os efeitos da crise sanitária 
ocorrem de forma heterogênea, impactando os segmentos conforme as especificidades dos 
produtos e seus respectivos mercados: essencialidade, perecibilidade, canais de distribuição, 
poder de mercado e sua destinação para o mercado doméstico ou externo. 

Os segmentos de commodities, por exemplo, têm se beneficiado do maior apetite 
chinês, sobretudo a partir do mês de abril, por grãos e proteínas animais. Os segmentos 
de hortifrútis e laticínios, por sua vez, enfrentem dificuldades com a queda da renda das 
famílias e, consequentemente, da procura por esses produtos. Portanto, a agropecuária sofre 
efeitos diferenciados em suas cadeias produtivas, mas, no geral, mantém sua capacidade de 
abastecimento interno e externo, evidenciada, entre outros indicadores, pelos levantamentos 
de safra das instituições oficiais, que sinalizam para bons resultados das lavouras em 2020.

Nesse contexto, o valor adicionado bruto (VAB) da agropecuária no Brasil, medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cresceu 0,6% no 1º trimestre de 2020 
em relação ao 4º trimestre de 2019. Na comparação com o mesmo trimestre de 2019, a 
taxa de crescimento do VAB agropecuário foi de 1,9%. No acumulado dos últimos quatro 
trimestres essa taxa ficou em 1,6%. A instituição prevê um crescimento anual de 6,7% na 
produção de soja e 3,5% na de arroz, outra cultura relevante para o desempenho da atividade 
no período. As lavouras de fumo (-7,8%), milho (-3,4%) e mandioca (-1,1%), assim como os 
segmentos da pecuária - sobretudo o abate de bovinos – e da produção florestal tiveram 
fraco desempenho no período.

O valor adicionado pela agropecuária baiana no 1° trimestre de 2020 foi estimado em R$ 
3,2 bilhões pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), valor 
que representa uma alta de 3,9% em relação ao mesmo período de 2019, sustentado 
principalmente pela boa safra de grãos. Em relação ao agronegócio, a SEI estima que o 
Produto Interno Bruto (PIB) deste setor ampliado alcançou R$ 15,7 bilhões no 1° trimestre, 
o que corresponde a uma taxa de crescimento de 2,4% na comparação anual. Com isso, 
o agronegócio teve uma participação de 21,1% no PIB total do estado no período. Para a 
agricultura familiar, o valor adicionado estimado foi de R$ 7,3 bilhões a ser alcançado em 
2020.
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Os dados preliminares de estatísticas da produção pecuária do IBGE para o Brasil apontaram 
recuo de 9,2% no abate de bovinos no 1° trimestre de 2020 em comparação com o mesmo 
período de 2019. Em relação ao 4° trimestre de 2019, a redução estimada foi de 10,8%. O 
abate de suínos teve alta de 5,0% na comparação anual e ligeiro recuo de 0,2% em relação 
ao trimestre anterior. O abate de frangos cresceu em ambas comparações, respectivamente, 
4,8% e 2,5%. A aquisição de leite superou em 1,4% o volume observado no 1° trimestre de 
2019, porém recuou 5,7% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. 

A análise da evolução da pecuária baiana no 1° trimestre do ano ainda se ressente da divulgação dos 
indicadores regionais relativos ao abate de animais e à produção de leite. Não obstante, o cenário 
geral traçado a partir de março sinaliza para o efeito direto da crise sanitária sobre o consumo de 
alguns itens como a carne bovina, bem como o leite e seus derivados. As restrições às atividades de 
bares, restaurantes e hotelaria reduziram drasticamente o consumo de carne, especialmente a bovina.

Estudo divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) projeta 
que o valor bruto da produção agropecuária (VBP) na Bahia em 2020 alcance R$ 32,6 bilhões 
em termos reais (deflacionados pelo IGP-DI da FGV – março/2020), com variação positiva 
de 6,8% na comparação com 2019. A agricultura contribui com R$ 26,4 bilhões do total e a 
pecuária, com R$ 6,2 bilhões. Com isso, nas projeções do ministério, o estado ocupa a oitava 
posição no ranking nacional e a primeira da região Nordeste.

A produção de grãos na Bahia, em 2020, terá um dos melhores desempenhos de sua série 
histórica, segundo as estimativas oficiais. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
prevê um volume de 9,0 milhões de toneladas 1, no ciclo 2019/2020 - numa área de 3,1 milhões 
de hectares plantados -, o que representa um avanço de 9,9%, em relação ao ciclo 2018/2019. O 
IBGE, através do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), estima que a produção 
baiana de cereais, oleaginosas e leguminosas2  alcance em torno de 8,9 milhões de toneladas, o 
que representa uma expansão de 7,0% na comparação com 2019. Em relação à área plantada, o 
IBGE projeta uma ligeira retração de 0,7% na comparação anual, registrando também um total de 
3,1 milhões de hectares. Apesar da estiagem nos meses de novembro e dezembro do ano passado, 
o que atrasou o plantio da soja na região oeste do estado, a normalização do ciclo de chuvas 
favoreceu o desenvolvimento e a produtividade da cultura, que teve sua colheita finalizada em 
maio. Embora haja divergências quanto ao resultado da produção, todas as estimativas sinalizam 
para a segunda maior safra histórica do grão. De acordo com a Associação de Agricultores e 
Irrigantes da Bahia (Aiba), foram colhidas pouco mais de 6,0 milhões de toneladas, resultado 
apenas inferior ao da safra 2017/2018.

1	 O	resultado	foi	divulgado	pela	Conab	em	seu	oitavo	levantamento,	para	o	mês	de	maio,	relativo	à	safra	2019/2020.
2	 Algodão	(caroço	de	algodão),	amendoim,	arroz,	aveia,	centeio,	cevada,	feijão,	girassol,	mamona,	milho,	soja,	sorgo,	

trigo	e	triticale.
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Corroboram também para as perspectivas positivas as previsões realizadas pelo IBGE e pela 
Conab, não obstante apresentem valores inferiores aos da Aiba. Para o IBGE, a soja produzida 
na Bahia alcançou 5,7 milhões de toneladas, correspondendo a uma expansão de 4,0% em 
relação ao volume produzido em 2019. A área colhida de 1,6 milhão de hectares superou em 
1,3% a da safra anterior. A Conab estimou uma produção de 5,8 milhões de toneladas na atual 
temporada, o que representa um crescimento de 9,4% em relação à safra 2018/2019, em 
área plantada de 1,6 milhão de hectares. A safra baiana de soja é direcionada para o mercado 
externo, especialmente o asiático, tendo grande parte dela, cerca de 80%, já contratada em 
mercados futuros. A cotação atual da saca com 60 kg oscila em torno de R$ 82,67.

Para o algodão, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) prevê o início da 
colheita 2019/2020 na segunda quinzena de junho. A expectativa é de uma produção 
de 1,5 milhão de toneladas (caroço e fibra), mesmo patamar da safra passada, quando foi 
alcançado o maior nível histórico de produção da commodity. Cerca de 70% da safra já estão 
contratadas, porém os preços em queda na bolsa de Nova Iorque, em razão da significativa 
queda de consumo de produtos têxteis, efeito da pandemia, preocupam alguns produtores. 
Em função disso e do alto custo de produção, a Abapa estima uma redução da área de plantio 
entre 10% e 20% para a próxima safra.

Ligeiramente inferiores estão as estimativas feitas pela Conab e pelo IBGE. Este último 
prevê 1,4 milhão de toneladas de algodão, representando uma queda de 7,0%, em relação à 
safra anterior, em área plantada de 315 mil hectares, 5,1% menor do que em 2019. A Conab 
também projeta 1,4 milhão de toneladas, queda de 5,7% em relação ao período anterior, em 
350 mil hectares plantados. 

A colheita do milho na região oeste encontra-se em ritmo acelerado, tendo coberto 40% da área 
semeada, segundo a Aiba. O volume esperado de produção local é de 1,5 milhão de toneladas, 
com uma produtividade média em torno de 165 sacas por hectare. O preço da saca tem oscilado 
entre R$ 37,00 e R$ 38,00, o que ainda garante uma boa remuneração para o produtor.

Para o estado como um todo, a safra estimada de milho fica em torno de 1,9 milhão de 
toneladas, em 593,5 mil hectares plantados, representando uma alta de 14,8% em relação 
a 2019, segundo o IBGE. A primeira safra do cereal deve ser responsável por 1,5 milhão de 
toneladas, em 363,5 mil hectares e, para a segunda, estimam-se 359 mil toneladas, em 230 mil 
hectares.
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A produção do feijão está estimada, pelo IBGE, em 321 mil toneladas, superando em 10,7% a 
produção de 2019, sendo a principal contribuição da safra de inverno, com volume projetado 
de 184,2 mil toneladas, alta de 56,6% na comparação anual. A área plantada totaliza 456 mil 
hectares.

Gráfico 1
Estimativa de safra de grãos comparadas 
Bahia — 2020 

Grãos Soja Milho Algodão Feijão
IBGE 8.866 5.681 1.884 1.390 321

Var. (%) 7,0 7,0 14,8 -7,0 10,7

Conab 9.018 5.808 1.943 1.409 276

Var. (%) 9,9 9,4 19,2 -5,7 6,9
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Fonte:	IBGE.
Elaboração:	SEI/Distat/CAC.
Nota:	Variação	em	mil	toneladas.
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Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE estima uma produção de 4,0 milhões toneladas, 
projetando uma retração de 3,9% em relação à safra anterior. A produção de cacau deverá 
crescer 16,2% em 2020 na comparação com 2019, somando 122 mil toneladas. 

A expectativa para a produção total de café está em 181 mil toneladas, sendo a safra do tipo 
arábica projetada em 74,3 mil toneladas, uma variação anual positiva de 2,6%, e a safra do 
canephora ou conilon está estimada em 106,6 mil toneladas, correspondendo a um recuo de 
1,4%, na comparação com 2019. 

As lavouras de banana, laranja e uva apresentam estimativas de queda, respectivamente, 
de 12,9%, 0,7% e 21,8% em relação à safra anterior. As projeções indicam uma produção 
de 963 mil toneladas de mandioca, mantendo-se estável em relação à safra passada. A 
produção de cebola deve encerrar o ciclo com alta de 3,9% em relação à colheita anterior, 
totalizando 302,4 mil toneladas. A lavoura do tomate também mantém boas perspectivas, 
podendo alcançar 284,8 mil toneladas, que representa uma expansão de 3,3% na mesma 
base de comparação.

Gráfico 2
Variação anual da produção de outras lavouras permanentes e temporárias
Bahia — 2019/2020
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A Indústria baiana, com base nos dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-IBGE/2020), 
registrou no primeiro trimestre de 2019 aumento de 7,1%, após recuo de 2,4% no quarto 
trimestre, na comparação com o mesmo período anterior, conforme dados ilustrados no 
Gráfico 1. Destacaram-se os avanços dos setores de Derivados de petróleo, que passou de 
17,4% para 43,0%; Celulose, papel e produtos de papel, de -7,4% para 18,3%, e Produtos 
alimentícios, de -0,5% para 6,3%. 

No primeiro trimestre de 2020, o indicador da produção física da indústria (extrativa e de 
transformação) baiana não refletiu os impactos da pandemia da Covid-19, como observado 
na produção industrial do país, que registrou queda de 3,8% no mês de março e de 1,7% 
no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Isto se deve ao fato de que os 
setores da indústria de transformação baiana que tiveram desempenho positivo no período 
representam mais de 40% do produto industrial baiano. Ressalta-se também o efeito base, 
pois no primeiro trimestre do ano de 2019 a indústria baiana recuou 3,5%, influenciada 

Gráfico 1
Produção física industrial (%)
Bahia — 1º tri. 2019-1º tri. 2020
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principalmente por esses mesmos setores que tiveram desempenho positivo, conforme 
dados ilustrados no Gráfico 2. 

Considerando-se os segmentos que mais influenciaram o resultado positivo da indústria baiana, 
tem-se, primeiramente, a indústria de Derivados de petróleo, impactada pelo aumento na 
produção de óleos combustíveis, óleo diesel e naftas para petroquímica. Alguns aspectos podem 
ser destacados: a estratégia de mercado da empresa, que priorizou a produção em determinadas 
refinarias que produzem o bunker, óleo combustível para navios, que possui baixo teor (0,5%) de 
enxofre; expressivo incremento no volume de produção de nafta, mostrando um possível aumento 
nas vendas para a Braskem, o que não vinha ocorrendo nos trimestres anteriores, e, em menor 
proporção, o efeito base, uma vez que esse setor recuou 5,7% no primeiro trimestre de 2019.

A produção do setor de Celulose e papel foi maior em decorrência do significativo aumento 
na demanda por celulose em função, principalmente, do aquecimento do segmento de 
papéis sanitários, muito utilizado durante o período da pandemia, o que permitiu que o 
setor reduzisse os níveis de estoques. Os estoques de celulose tiveram redução nos portos 
chineses e europeus após a recuperação da demanda iniciada ao final de 2019.  Porém, as 
vendas da indústria nacional de papel para imprimir e escrever e  papel-cartão tiveram uma 

Gráfico 1
Produção física da indústria por setores da atividade (%) 

Bahia — Jan.-mar. 2020 
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redução no primeiro trimestre de 30% comparado ao quarto trimestre de 2019, em função 
da sazonalidade de vendas no Brasil, e de 10% em comparação com o mesmo período do 
ano anterior. Neste sentido, o setor direcionou a produção para papéis higiênicos, reduzindo 
o fabrico de papéis de imprimir e escrever e papel-cartão (SUZANO, 2020).

O setor de Produtos alimentícios apresentou crescimento de 6,3% no período, com a aceleração 
na produção para atender à demanda em expansão dos consumidores em quarentena, uma 
vez que, sendo considerado o setor de alimentos como serviço essencial durante a pandemia 
de Covid-19, as indústrias do setor sustentaram a oferta de alimentos para que não ocorresse 
desabastecimento no período. Na Bahia, houve aumento, principalmente na produção de 
carnes, massas e cacau em pó.

No segmento de carnes, em março, ocorreram os primeiros impactos da pandemia nas vendas, 
com redução na demanda por food service (restaurantes, hotéis, etc) e um aumento no 
segmento do varejo. A decisão do setor foi o redirecionamento da parcela dos produtos que 
anteriormente atendiam ao setor de food service para o varejo. Houve também ampliação 
das vendas no segmento de panificação e massas, provocado pela pandemia. O setor já tem 
sentido os impactos da pandemia no mercado, com a mudança de hábitos do consumidor 
e nos itens que compõem a cesta básica, que pode ser explicada pelo estresse econômico 
que a crise causou. A vida restrita também alavancou as compras de alimentos online. 
O e-commerce já é uma realidade e a tendência é que sua adesão aumente por parte do 
consumidor mesmo após a pandemia (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALIMENTOS, 2020)

A principal contribuição negativa para a indústria baiana veio do setor Metalúrgico, atribuída 
à menor produção no setor de cobre, que no período fez uma adequação dos volumes de 
produção da empresa, visando a uma maior geração de caixa e melhores margens operacionais. 
Ressalta-se que esse setor, nesse mesmo período em 2019, registrou aumento de produção 
de 17,8%, caracterizando uma elevada base de comparação. 

O setor Veículos perdeu o dinamismo tanto na produção como nas vendas. No período de 
janeiro a março, enquanto a produção caiu 7,2%, as vendas de automóveis e comerciais 
leves recuaram 13,3%, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave/2020). Além da queda da demanda no mercado interno, provocada 
pela pandemia, a indústria automobilística tem problemas com a Argentina, principal destino 
das exportações, que enfrenta dificuldades econômicas.

O setor de Couro e calçados foi um dos mais impactados da indústria baiana, com encerramento 
de atividades por algumas empresas de calçados e demissão de vários funcionários. Segundo 
levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados/2020), 
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desde o agravamento da pandemia a indústria baiana de calçados já perdeu 4.806 postos 
de trabalho. Com relação às vendas, houve redução tanto no mercado doméstico quanto no 
externo que, mesmo com a desvalorização do real frente ao dólar, não conseguiu manter os 
negócios.  

E a produção de Minerais não metálicos, que recuou 14,3%, foi impactada pela queda 
do setor da Construção, o que reduziu, principalmente, a produção de pré-fabricados em 
concreto, massa de concreto, ladrilhos, placas e azulejos de cerâmica p/ pavimentação ou 
revestimento esmaltados e cimento Portland.

O setor de Produtos químicos apresentou queda de 2,1% no período, atribuída à redução de 
amoníaco e ureia, produtos da fábrica de fertilizantes que foi hibernada em 2019 e arrendada 
por dez anos pela Proquigel Química, do Grupo Unigel.

Por sua vez, o segmento de Borracha e material plástico, com taxa negativa de 1,5%, teve 
o desempenho influenciado principalmente pela queda na produção de pneus novos para 
automóveis, caminhões e ônibus, mas houve também redução em materiais plásticos 
utilizados na construção civil e de embalagens plásticas.

A indústria de bebidas, que até fevereiro apresentava aceleração na produção para atender à 
demanda em expansão dos consumidores, reduziu fortemente sua produção com a pandemia 
da Covid-19. O primeiro impacto foi com o fechamento de estabelecimentos comerciais, como 
restaurantes e bares, e, em seguida, a proibição de realização de eventos e o cancelamento 
de festas populares, como micaretas e São João. A queda só não é pior por conta da produção 
de água mineral, que ainda mantém desempenho positivo. 

Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-PIM/2020), a 
Indústria extrativa recuou 6,9% no período, principalmente em decorrência da queda na 
extração de gás natural (-9,9%) e óleos brutos de petróleo (-4,0%), em relação ao primeiro 
trimestre do ano anterior, de acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (2020). 

A indústria baiana possui setores essenciais que precisaram acelerar a produção e garantir o 
abastecimento do mercado para o combate ao Covid-19, destacando-se alimentos, materiais 
plásticos, celulose e papel, química entre outras. Alguns segmentos do varejo retornaram às 
atividades, mas sabe-se que os estoques estão elevados e vai demorar para que o comércio 
volte a fazer encomendas à indústria. Portanto, a retomada de alguns setores será mais rápida 
do que em outros, principalmente para aqueles que não são caracterizados como essenciais, 
como calçados, vestuário, automóveis etc.
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A cadeia de alimentos é privilegiada nesse sentido, já que foi considerada uma atividade 
essencial. Mas, a pandemia ainda surge como ameaça, mesmo em setores essenciais, como 
no de carnes, que corre riscos diante do número crescente de infectados com a Covid-19 
entre os funcionários em outros estados do País, surgindo como obstáculo à continuidade da 
atividade produtiva em algumas empresas.

Entretanto, a expectativa é de que a indústria baiana continue registrando crescimento, 
especialmente na produção de bens intermediários, pois, além do elevado valor adicionado 
à economia baiana, estes estão direcionados ao mercado externo, que já dá sinais de estar 
saindo da fase mais crítica da crise sanitária.
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O volume de vendas do comércio varejista recuou no primeiro trimestre de 2020 em 2,4%. 
Com esse resultado, o setor muda a trajetória ascendente observada desde o quarto trimestre 
de 2018. As perspectivas menos favoráveis dos consumidores quanto à atividade econômica 
foram agravadas com as medidas de isolamento social para conter a disseminação do novo 
coronavírus, que teve início em algumas capitais a partir da segunda quinzena de março, 
levando ao fechamento do comércio, tanto nas ruas como em centros comerciais e shopping 
centers. 

O efeito sobre as vendas do setor com a expansão do crédito e as quedas de taxas de 
juros verificadas no início deste ano foi comprometido. Com o avanço da contaminação da 
Covid-19 no Brasil houve redução da oferta de empregos e uma piora da situação financeira 
das famílias, levando a um pessimismo generalizado. 

Quando se observa o comportamento das vendas no trimestre, percebe-se uma perspectiva 
desanimadora para o comportamento do setor nos próximos meses. Pois a retração registrada 
nesse período é resultado da piora na confiança dos consumidores e do mercado de trabalho, 
mas com as medidas para conter o avanço da Covid-19 devem se intensificar comprometendo 
ainda mais as vendas no varejo. 
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No acumulado do ano, as vendas do comércio varejista na Bahia retraíram 2,3%, de acordo 
com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE, comparadas ao mesmo 
período do ano anterior. Nessa mesma base de comparação, o varejo nacional registrou a 
taxa de crescimento de 1,6%. No estado baiano, dos oito segmentos que compõem o setor, 
seis registraram comportamento negativo no período (Tabela 1). 

Gráfico 1
Volume de vendas do comércio varejista  

Bahia — 1º tri. 2018-1º tri. 2020
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A análise por atividade indica que, no primeiro trimestre de 2020, apenas dois segmentos 
registram comportamento positivo nas vendas, quais sejam: Combustíveis e lubrificantes 
(3,2%), e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,5%). 

O segmento de Combustíveis e lubrificantes apresentou evolução nas vendas nos dois 
primeiros meses do ano de 2020, dado ao efeito base e retração no preço dos combustíveis 
praticados no período, resultando no trimestre crescimento de 3,2%. Embora no mês de março 
tenha registrado recuo nos negócios de 5,8%, reflexo da redução de circulação de veículos 
nas ruas, verificado a partir da segunda quinzena desse mês, em função da necessidade de 
isolamento social.

Ao contrário do segmento de Combustíveis e lubrificantes, o crescimento das vendas de 
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos se verificou no mês 
de março (7,3%), resultando para o acumulado do ano a taxa de 0,5%. O comportamento 
nas vendas desse segmento é reflexo da confirmação de pandemia no mundo. Em função 
da preocupação dos consumidores com a chegada do novo coronavírus no país, muitos 
adquiriram produtos comercializados nas farmácias, como álcool gel, bem como os que 
aumentam a imunidade.

Tabela 1
Volume de vendas do comércio varejista 
Bahia — 1º tri. 2020(1)  

Atividade (%)
Comércio Varejista -2,3
1	-	Combustíveis	e	lubrificantes 3,2
2	-	Hipermercados,	supermercados,	produtos	alimentícios,	bebidas	e	fumo -0,7
2.1	-	Hipermercados	e	supermercados -1,1
3	-	Tecidos,	vestuário	e	calçados -12,1
4	-	Móveis	e	eletrodomésticos -3,2
4.1	-	Móveis -8,1
4.2	-	Eletrodomésticos -1,0
5	-	Artigos	farmacêuticos,	médicos,	ortopédicos	e	de	perfumaria 0,5
6	-	Equipamentos	e	material	de	escritório,	informática	e	comunicação -10,9
7	-	Livros,	jornais,	revistas	e	papelaria -21,3
8	-	Outros	artigos	de	uso	pessoal	e	doméstico -6,5
Comércio Varejista Ampliado (2) -4,6
9	-	Veículos,	motos,	partes	e	peças -12,2
10	-	Material	de	construção -0,2
Fonte:	IBGE	-	Pesquisa	Mensal	do	Comércio.
Elaboração:	SEI/Distat/CAC.	
Notas:	(1)	Compara	a	variação	acumulada	do	período	de	referência	com	igual	período	do	ano	anterior.	
												(2)	O	indicador	do	comércio	varejista	ampliado	é	composto	pelos	resultados	das	atividades	numeradas	de	1	a	10.
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Por outro lado, todos os demais segmentos registraram variações negativas nos primeiros três 
meses do ano, com destaque para Livros, jornais, revistas e papelaria (-21,3%), Tecidos, vestuário 
e calçados (-12,1%) e Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 
(-10,9%). Os impactos do isolamento social em razão da Covid-19 comprometeram o ritmo 
das vendas nessas atividades. Como uma forma de conter a disseminação do novo vírus, 
os governos restringiram o funcionamento de empresas e a circulação de pessoas. Essas 
medidas afetam significativamente o setor, pois muitos empresários não sabem se poderão 
manter o seu quadro de funcionários, provocando nos consumidores incertezas quanto à 
manutenção do seu poder de compra, já que muitos temem perder o emprego.

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, segmento de maior 
peso para o Indicador de Volume de Vendas do Comércio Varejista registrou, na Bahia, recuo 
de 0,7% no trimestre. Apesar de no mês de março se observar um crescimento de 3,0% 
nas vendas. Nesse mês, em função de um cenário incerto dado a chegada do coronavírus, 
muitos consumidores baianos temendo a falta de alimentos, intensificaram o volume de 
compras nos estabelecimentos de Hipermercados e supermercados. Dessa forma, verifica-se 
que na Bahia o comportamento desse segmento foi pautado, nos dois primeiros meses do 
ano, por um arrefecimento nas vendas, determinante para o recuo registrado no trimestre. 
Muito provavelmente, devido à mudança do comportamento do consumidor baiano, que 
prefere comprar em estabelecimentos de atacado e/ou optar em realizar suas compras nos 
mercadinhos de bairro, os quais não fazem parte da amostra da pesquisa.

No comércio varejista ampliado as vendas retraíram 4,6% no ano. Os segmentos de Veículos, 
motos, partes e peças e Material de construção registraram variações negativas de 12,2% e 
0,2%, respectivamente. 

Veículos, motos, partes e peças, atividade fortemente influenciada pelo crédito, tiveram suas 
vendas comprometidas nos dois últimos meses dado ao “oceano” de incertezas quanto ao 
comportamento da atividade econômica no país provocado pela Covid-19. Esse cenário levou 
as instituições financeiras a restringirem a liberação de crédito dada a iminente elevação da 
taxa de inadimplência nos próximos meses. Já Material de construção, apesar de também ser 
influenciado pela incerteza, registrou um suave recuo nas vendas.

Acredita-se que um retorno consistente do otimismo dos consumidores continuará 
dependendo de uma evolução mais efetiva do mercado de trabalho. O surgimento da 
Covid-19 fez a previsão de muitos analistas de mercado perder o sentido, sendo necessária 
uma reavaliação dos cenários para a atividade econômica nos próximos meses.
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De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS-IBGE), sistematizados 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume de serviços 
na Bahia, quando comparado com o 1º trimestre do ano anterior, marcou retração de 6,8%, 
mantendo a tendência iniciada no 2º trimestre de 2019 (-1,2%). Esse resultado puxou o 
indicador nacional para baixo, que apresentou queda de 0,2%. 

Das cinco atividades, todas puxaram o volume de serviços para baixo no 1º trimestre de 
2020 em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque, por ordem de magnitude, 
para as atividades de Outros serviços (-17,4%), com a mais expressiva variação negativa, 
seguida por Serviços prestados às famílias (-9,1%), Serviços profissionais, administrativos 
e complementares (-8,0%), Serviços de informação e comunicação (-7,3%) e Transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (-3,7%). Nessa análise, a receita nominal caiu 
3,9 %, com destaque para as atividades de Outros serviços (-15,5%), Serviços prestados às 

Gráfico 1
Volume e serviços(1)(2)
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famílias (-6,3%), Serviços de informação e comunicação (-6,1%) e Serviços profissionais, 
administrativos e complementares (-6,0%). Por outro lado, apenas Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (0,4%) avançaram no período.

As perspectivas para os próximos trimestres de 2020 não são das melhores em função da 
manutenção da crise global epidêmica que estamos passando com o novo coronavírus. As 
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, que o governo do estado da Bahia regulamentou recentemente, são 
necessárias e cabíveis, mas irão impactar diretamente no nível de atividade, como podemos 
perceber no resultado do Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-SSA) para 
o mês de abril, que caiu 36,7% frente ao mês imediatamente anterior (março/2020) na 
série livre de influências sazonais. 

Como pode ser observado no gráfico acima, esse resultado foi determinado, principalmente, 
pela diminuição do dinamismo da atividade econômica na capital baiana, sentidas em todas 
as variáveis que compõe o índice em função das medidas de isolamento social. Cabe ressaltar 
que essa queda é a mais acentuada registrada em toda a série histórica, iniciada em janeiro 
de 1995.

Gráfico 2
Variação do Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA)(%)(1)

Bahia — Abr. 2020/Mar. 2020
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Fonte:	SEI.	
Elaboração:	SEI/Distat/CAC.	
Nota:	(1)	Variação	em	relação	ao	mês	imediatamente	anterior.
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Seguindo a mesma trajetória, o índice apontou decrescimento de 43,6% quando comparado 
com o mês de abril de 2019. Das seis variáveis, cinco puxaram fortemente o índice para baixo, 
com destaque para Ônibus intermunicipal (-100,0%), seguido por Aeroporto (94,7%), Ônibus 
urbanos (-70,2%), Combustíveis (-44,7%) e Energia elétrica (-11,0%). Em contrapartida, 
apenas Carga portuária (11,1%) expandiu. Cabe ressaltar que o índice acumula no 1º 
quadrimestre queda de 15,4%, a maior queda registrada em toda a série histórica, iniciada 
em janeiro de 1995.

Gráfico 3
Variação do Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA)(%)(1)

Bahia — Abr. 2020/Abr. 2019
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Fonte:	SEI.	
Elaboração:	SEI/Distat/CAC.	
Nota:	(1)	Variação	em	relação	ao	mês	imediatamente	anterior.
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De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS- IBGE), sistematizados pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume das atividades 
turísticas3  na Bahia, quando comparado com o 1º trimestre do ano anterior, marcou retração 
de 5,3%, interrompendo a tendência de crescimento iniciada no 2º trimestre de 2019 (4,3%). 
O resultado da Bahia foi inferior à variação nacional, que caiu 6,3%, na mesma análise.

3	 Agregado	especial	que	abrange	as	seguintes	atividades:	serviços	de	alojamento	e	alimentação;	serviços	culturais,	de	
recreação	e	lazer;	locação	de	automóveis	sem	condutor;	agências	de	viagens	e	operadoras	turísticas	e	transportes	
turísticos	(transporte	rodoviário	de	passageiros	em	linhas	regulares	intermunicipais,	interestaduais	e	internacionais;	
trens	turísticos,	teleféricos	e	similares;	transporte	por	navegação	interior	de	passageiros,	em	linhas	regulares;	outros	
transportes	aquaviários	e	transporte	aéreo	de	passageiros).

Gráfico 1
Volume das atividades turísticas(1)

Bahia — 1º tri.-4º tri. 2019/1º tri. 2020
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Fonte:	IBGE	-	Pesquisa	Mensal	de	Serviços	(PMS).	
Elaboração:	SEI/Distat/CAC.	
Notas:	(1)	Variação	do	trimestre	em	relação	ao	mesmo	trimestre	do	ano	anterior.	
												(2)	Variação	acumulada	no	ano	em	relação	ao	mesmo	período	do	ano	anterior.
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Regionalmente, todas às 12 unidades da Federação que foram investigadas marcaram queda, 
com destaque para o Distrito Federal (-15,3%), Espírito Santo (-12,7%) e Rio Grande do Sul 
(-10,1%). Nessa análise, a Bahia apontou a terceira variação negativa menos expressiva 
(-5,3%).

Conforme a PMS, a receita nominal das atividades turísticas na Bahia, quando comparada 
com a do 1º trimestre do ano anterior, marcou retração de 2,9%, invertendo a tendência 
de crescimento iniciada no 3º trimestre de 2018 (5,4%). O resultado da Bahia foi inferior 
à variação nacional, que declinou 4,9%, na mesma análise. Regionalmente, todas às 12 
unidades da Federação investigadas marcaram queda, com destaque para o Espírito Santo 
(-13,6%), Distrito Federal (-11,5%) e Rio Grande do Sul (-10,2%). Nessa análise, a Bahia 
apontou a segunda variação negativa menos expressiva (-2,9%).

Seguindo o mesmo comportamento, o consumo de energia elétrica das Atividades 
Características do Turismo (ACTs) da Bahia retraiu 7,9% no 1º trimestre de 2020, na 
comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, mantendo a tendência de queda 
iniciada no 4º trimestre de 2019 (-1,3%), conforme os dados da Companhia de Eletricidade 
do Estado da Bahia (Coelba).

Gráfico 2
Volume das atividades turísticas(1)

Bahia e Estados pesquisados — Jan.-mar.2020/Jan.-mar.2019
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De acordo com os dados da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), o fluxo de 
passageiros no porto de Salvador, no 1º trimestre de 2020, foi marcado por um decrescimento 
de 7,9%, impactando a taxa média de ocupação dos meios de hospedagem na capital baiana 
de 63,3% no 1º trimestre de 2020. Esse resultado ficou abaixo 8,1 p.p. da taxa contabilizada 
no mesmo trimestre do ano anterior (71,4%), conforme os dados da Secretaria de Turismo 
do Estado da Bahia (Setur).

Mesmo com desaceleração apresentada em muitas atividades, ainda assim o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das ACTs no estado totalizou R$ 1,7 bilhão 
no 1º trimestre, com avanço nominal de 10,4% em relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz). Esse aumento foi 
influenciado, principalmente, pelos resultados positivos vindos de Transporte por navegação 
de travessia intermunicipal, interestadual e internacional (9,1%), Lanchonetes, casas de chá, 
de sucos e similares (15,0%), Transporte rodoviário coletivo de passageiroscom itinerário fixo, 
interestadual (57,4%), Locação de automóveis sem condutor (11,9%) e Transporte rodoviário 
coletivo de passageiros com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 
(37,4%). Por outro lado, Transporte marítimo de longo curso - Carga (-31,8%), Produção e 
promoção de eventos esportivos (-28,4%) e Outras atividades esportivas não especificadas 
anteriormente (-46,1%) foram as principais influências negativas no trimestre para a 
arrecadação. 

Com isso, podemos assegurar que a pandemia não impactou na arrecadação da Bahia no 
referido trimestre. Porém, as perspectivas para os próximos trimestres de 2020 não são as 
melhores em função da manutenção da crise global epidêmica que estamos passando com 
o novo coronavírus.  É importante salientar que o setor turístico foi um dos mais afetados 
pela crise e que governos e instituições ligados ao segmento estão em constante debate, em 
busca de soluções que possam minimizar os impactos na cadeia produtiva com planejamento 
para a retomada no pós-crise. 
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Assim como aconteceu no plano nacional, com recuo de 5,0%, as exportações baianas também 
tiveram queda em abril (-18,5%), alcançando US$ 502,7 milhões, maior que o tombo brasileiro. 
Porém, a despeito da forte queda da demanda global e ao contrário do verificado nacionalmente, 
as exportações baianas conseguiram manter no ano crescimento frente ao mesmo período do 
ano passado.

No quadrimestre as vendas externas baianas chegaram a US$ 2,44 bilhões, superando em 
2,1% as receitas de igual período de 2019, enquanto no Brasil houve redução de 4,4%.  Isso 
ocorreu mesmo com uma contração significativa de 21,3% nos preços dos bens vendidos, 
o que foi compensado pelo aumento do volume exportado, que subiu 29,7%. Os volumes 
embarcados de derivados de petróleo, celulose, soja e algodão, no ano até abril, registraram 
forte crescimento, compensando a queda de preços decorrente do cenário global atual. O bom 
desempenho desses produtos evidencia a competitividade das exportações de commodities, 
favorecida por uma taxa de câmbio real mais desvalorizada, além de uma demanda mundial 
resiliente, sobretudo a asiática. 

Gráfico 1
Crescimento do Comércio Exterior
Bahia — Jan. 2019-Abr. 2020
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As exportações de produtos baianos que em sua maioria são commodities, em baixa no mercado 
internacional - várias delas com poucas chances de recuperação diante da prostração da economia 
global, como petróleo, grãos e metais –, se beneficiam da demanda inelástica por esses bens, o 
que garante um desempenho satisfatório ao setor dentro da atividade econômica, mesmo que 
desidratado. Enquanto as vendas externas do estado cresceram 2,1% no ano até abril, as vendas 
externas do agronegócio cresceram 9% em receitas e 21% no volume embarcado.

Houve recorde mensal em abril nos embarques de produtos como soja e derivados, com 461 
mil toneladas e crescimento de 122% no volume embarcado. Embora haja receio de que os 
próximos meses mostrem resultados menos favoráveis devido ao agravamento da crise global 
e ao acirramento da desglobalização das cadeias de produção e aumento do protecionismo, a 
expansão da safra agrícola, estimada em 7%, e a alta demanda de celulose pelas indústrias de 
papéis para fins sanitários/higiene em tempos de pandemia, devem garantir às exportações 
desempenho satisfatório em 2020. 

Para a venda de manufaturas, os mercados encolherão, caso dos EUA e Europa e também da 
Argentina, que já vinha sendo afetada pela recessão. Esses mercados vêm perdendo espaço cada 
vez maior, tanto pela falta crescente de competitividade quanto por problemas econômicos. As 
vendas de produtos petroquímicos, por exemplo, registraram no quadrimestre queda de 36,8%; 
o automotivo, de 48%, o de pneumáticos, de 22,1% e o calçadista, de 42,3%. As exceções são os 
derivados de petróleo, que cresceram 109,8% graças ao aumento tanto do quantum em 103% 
como da demanda firme de Cingapura, e o de máquinas e aparelhos elétricos e mecânicos, que 
registrou crescimento de 781,4% e US$ 85,4 milhões, alavancado pelas vendas de partes/peças 
e componentes da indústria de equipamentos para indústria eólica instalada no estado, que 
além de atender à demanda local passa a partir desse ano a exportar.

Tabela 1
Exportações baianas
Principais Blocos Econômicos 
Jan.-abr. 2019/Jan.-abr. 2020

Blocos econômicos
(US$ 1000 FOB)

Var. (%) Part. (%)
2019 2020

Ásia	(Exclusive	Oriente	Médio) 963.117 1.262.458 31,08 51,76
América	do	Norte 386.776 373.884 -3,33 15,33
União	Europeia	-	UE 485.688 352.411 -27,44 14,45
Mercado	Comum	do	Sul	-	Mercosul 195.666 136.608 -30,18 5,60
América	do	Sul,	Central	e	Caribe	(Exceto	Mercosul) 165.430 129.000 -22,02 5,29
Outros 191.436 184.886 -3,42 7,58
Total 2.388.114 2.439.247 2,14 100,00
Fonte:	Secex/Min.	Economia	(Dados	coletados	em	08/05/2020).
Elaboração:	SEI.
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Assim como acontece em nível nacional, cresce a fatia dos países asiáticos no total das vendas 
externas baianas, em sua maior parte concentradas em produtos de baixo valor agregado. As 
exportações locais para a Ásia, até abril, cresceram 31,1% ante igual período do ano passado, 
atingindo US$ 1,26 bilhão ou o correspondente a 51,8% do total das vendas externas do 
estado, ou seja, mais da metade das exportações do estado. O volume embarcado para a China 
teve alta de 40,3%, enquanto para Cingapura o crescimento foi de 243,5%. Por outro lado, 
caíram 10% os embarques para os Estados Unidos e 33,1% para a Argentina, rebaixados este 
ano para terceiro e quarto destinos mais importantes para as exportações baianas.

A depender do tempo que durar a pandemia e o grau de retomada da economia mundial, as 
exportações devem voltar ao patamar de 2015, quando não passaram de US$ 7,8 bilhões, o 
que corresponde a uma queda de 5% sobre os US$ 8,2 bilhões de 2019, o que por sua vez, já 
haviam declinado 8,2% em relação a 2018. Para as importações, por enquanto, não se permite 
ver ainda o fundo do poço.

As compras externas do estado aprofundaram a retração em abril, com queda de 39,2% - US$ 
353,6 milhões, com um processo de desaceleração acentuada em curso, refletindo a atividade 
econômica doméstica semiparalisada.  No acumulado do ano até abril, as compras externas 
do estado atingiram US$ 1,67 bilhão e queda de 32,2%, reflexo não somente da contínua 
desvalorização cambial como também da baixa demanda de intermediários pela indústria e 
dos efeitos das medidas de isolamento social na demanda doméstica e no nível de atividade, 
mais intensa regionalmente. 

Houve recuo em todas as categorias de uso: combustíveis (-70,4%), bens intermediários    
(-28%), bens de consumo (-25,6%) e bens de capital (-6,4%).  Uma reversão no comportamento 
das compras externas depende de uma recuperação da economia e do consumo doméstico, o 
que por enquanto não se vislumbra no horizonte, dadas as incertezas da pandemia. A destacar, 
o crescimento em abril das importações de bens de capital (máquinas e equipamentos) em 
26,3%, o que demonstra que há setores como o eólico e o de transporte que ainda estão 
investindo, apesar do quadro econômico imprevisível e recessivo.
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A conjunção de dois fatos, ocorrida em nível global no final do ano de 2019 e início de 
2020, tem levado as economias mundiais, principalmente a de países emergentes situados 
na América Latina, como o Brasil, a sofrerem altos impactos em suas finanças públicas. A 
primeira delas foi a queda dos preços do petróleo, que, sendo uma das mais importantes 
fontes de arrecadação de muitos desses países, acabou minimizando os níveis dos recursos 
orçamentários que dependem fortemente da exportação desse produto em suas economias. 
A outra, ainda em curso, foi a explosão do surto pandêmico da Covid-19. O alastramento 
da doença no mundo, em grandes proporções, está trazendo muitas perdas em variadas 
dimensões. Na saúde, abre ainda mais lacunas, expondo as populações mais vulneráveis a 
maiores riscos sanitários, do ponto de vista econômico, acentua os baixos desempenhos dos 
índices de crescimento do PIB desses países ao longo dos últimos anos, ratificado da mesma 
forma, altas taxas de desemprego, quedas nos salários e na renda, além de risco de menor 
cobertura social por parte do Estado. A conjugação desses fatores, demandará a curto, médio 
e longo prazos, maior urgência e coordenação das ações dos governos centrais e locais, em 
nível global.  

O setor público é o principal agente econômico da oferta de bens e serviços. Tomando isso 
como base, o efeito da pandemia iniciada no país na segunda quinzena de março de 2020 tem 
trazido efeitos diretos sobre dinâmica econômica e das finanças dos entes federativos. Como 
o nível das receitas está inter-relacionado com os da atividade econômica, qualquer registro 
positivo ou negativo dessas impactará nas contas públicas em termos de arrecadação e 
gastos. No primeiro trimestre de 2020, a produção dos países Latino Americanos teve quedas 
acentuadas, o Brasil registrou retração de 1,5% (comparado ao quarto trimestre de 2019). 
Na comparação em igual período do ano de 2019, o PIB teve variação negativa de 0,3%. 
No acumulado nos quatro trimestres, terminados em março de 2020, registrou-se aumento 
de 0,9%, comparado aos quatro trimestres imediatamente anteriores. O Chile, país também 
latino, teve variação positiva de 0,4%. 

No que se refere ao estado da Bahia, foi possível observar uma variação positiva de 0,3% 
no primeiro trimestre de 2020, mantendo-se relativamente estável comparando-se ao 
trimestre de igual período do ano de 2019. Esse desempenho positivo foi puxado pelo setor 
agropecuário e pelo setor da indústria de transformação, cujo refino de petróleo na Bahia 
tem participação acima de 50%. Além da atividade da Administração Pública, que apesar 
de desempenho irrelevante (+0,1%), tem uma representação de mais de 30% sobre o setor 
terciário da economia, setor de maior peso do PIB estadual (70% do total).
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Assim, tendo em vista as análises do primeiro trimestre, registrou-se uma queda de 
participação das receitas como proporção do PIB. Essa queda está atrelada ao fato de que em 
momentos de depressão econômica as bases tributáveis são afetadas e consequentemente 
os níveis de arrecadação. O Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) se constitui, junto com as transferências – Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) – nas principais fontes de receitas para o estado. No ano de 2020, a arrecadação de 
ICMS somou no primeiro quadrimestre (janeiro a abril) R$ 8 bilhões. No ano de 2019, o valor 
arrecadado foi de R$ 7,8 bilhões no mesmo período, havendo, portanto, um  leve aumento 
nominal em relação ao ano de 2019. Convém ressaltar que a crise pandêmica só começou no 
país na segunda quinzena de março, tanto as perdas econômicas como as de arrecadação do 
ICMS serão mais fortes a partir do segundo quadrimestre. 

O volume do FPE destinado à Bahia alcançou o patamar de R$ 3,2 bilhões, um valor 
aproximadamente igual ao exercício de 2019. Convém ressaltar que este patamar de 
igualdade nominal está estritamente associado à medida provisória 938, publicada no dia 
2 de abril, que assegura apoio financeiro da União aos fundos de participação no mesmo 
patamar de 2019 até o mês de junho, tendo em vista os efeitos da pandemia nos entes 
federativos. Desse modo, os resultados do primeiro trimestre do FPE guardam estrita relação 
com as medidas tomadas para mitigar os efeitos da queda de arrecadação dos impostos que 
compõem a base do fundo. 
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Os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI), relativos ao nível de atividade econômica - Produto Interno Bruto (PIB) – mostraram 
estabilidade econômica com leve variação positiva de +0,3%, no primeiro trimestre de 
2020, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os destaques no trimestre foram 
as elevações na agropecuária (+3,9%) e na indústria de transformação (+10,6%).

Já na comparação do primeiro trimestre de 2020 com o trimestre imediatamente anterior, 
quando são eliminadas as variações sazonais, observa-se plena estabilidade, 0,0%. 

É importante salientar que as medidas de isolamento social adotadas a partir da segunda 
quinzena de março, para conter os efeitos iniciais da crise sanitária, ainda não apresentavam o 
real impacto na economia baiana. O agravamento dessa situação será sentido, principalmente, 
no segundo e terceiro trimestres de 2020.

No 1º trimestre de 2020, o PIB totalizou R$ 73,9 bilhões, sendo R$ 65,6 bilhões referentes ao 
Valor Adicionado (VA) a preços básicos – o que representa 88% do PIB - e R$ 8,2 bilhões aos 
Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. No que diz respeito aos grandes setores, a 
Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 3,2 bilhões, a Indústria, de R$ 17,2 bilhões 
e Serviços, de R$ 45,3 bilhões.

O PIB da Bahia apresentou estabilidade (+0,3%) no primeiro trimestre de 2020, quando 
comparado ao de igual período do ano anterior. O Valor Adicionado das atividades econômicas 
não apresentou variação em relação ao mesmo período do ano anterior enquanto os Impostos 
sobre Produtos Líquidos de Subsídios cresceram 2,1%. Como se pode observar, a ligeira 
variação positiva do PIB (0,3%) foi determinada pelo crescimento na arrecadação de impostos; 
no entanto, cabe destacar os resultados positivos observados nos setores da agropecuária 
(3,9%), mais especificamente da agricultura (4,3%) e do setor industrial (4,5%), puxados 
exclusivamente pela indústria de transformação (10,6%), os quais contribuíram para que o 
Valor Adicionado apresentasse estabilidade no período. Por outro lado, alguns importantes 
segmentos da economia baiana contribuíram negativamente para o desempenho econômico 
no primeiro trimestre: indústrias extrativas (-11,7%) – exploração de petróleo e gás; o 
comércio (-3,9%) e os transportes (-5,1%) – transporte dutoviário, correios e transporte de 
passageiros. 
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A Agropecuária baiana no primeiro trimestre cresceu 3,9% devido ao desempenho de algumas 
culturas relevantes nesses três primeiros meses do ano, segundo o calendário agrícola do 
estado e a alta da pecuária (2,4%). Mesmo com o advento da Covid-19 e seus impactos 
(restrição de colheitas, redução da mão de obra), o setor não sinalizou queda em volume no 
VA. A elevação da taxa de câmbio, com aumento de quase 6% nos primeiros meses do ano, 
favoreceu as exportações das principais commodities do estado. Em contrapartida, a taxa de 
câmbio elevada dificultou as importações de determinados produtos, como no caso do trigo. 

O setor industrial baiano (+4,5%) obteve taxa de crescimento positiva no primeiro trimestre do 
ano, sobretudo pelo excelente desempenho da indústria de transformação, com crescimento 
de 10,6% - derivados de petróleo (+43,0%) e celulose (+18,3%). Entretanto, observa-se 
retração nas outras três atividades que compõem o setor. A retração na construção civil 
(-1,9%) deveu-se em parte à redução em suas carteiras de contratos e a maior dificuldade no 
acesso ao crédito. A atividade de eletricidade e água encolheu 2,8% devido principalmente 
à redução no consumo de energia da classe industrial e comercial, e as indústrias extrativas 
o recuo foi de 11,7%, proveniente da redução na produção de petróleo e gás. 

O comportamento do setor de Serviços baiano, retração de 1,8%, foi responsável pelo baixo 
desempenho do PIB baiano (+0,3%). A atividade de comércio puxou a queda do setor, com 
variação em volume de -3,9%. Nessa mesma tendência, a atividade de transportes caiu 5,1%, 
seguida pela queda de 0,6% da atividade imobiliária. A administração pública foi a única 
atividade a apresentar índice de volume positivo no setor, com taxa de 0,1%. O impacto da 
queda do setor de serviços (que representa quase 70% do PIB do estado) foi significativo ao 
ponto de anular o bom desempenho de crescimento da agropecuária e da indústria baiana.  
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Tabela 1
Taxa de crescimento do PIB, VA, impostos e atividades 
Bahia e Brasil — 2020  

Atividades
Variação 1º tri. 2020/1º tri. 2019 (%)

Bahia (1) Brasil
Agropecuária 3,9 1,9
Indústria 4,5 -0,1
			Ind.	Transformação 10,6 -0,8
			Prod.	e	distrib.	de	eletr.	e	gás,	água,	esg.	e	limp.	urbana -2,8 -1,8
			Extrativa	mineral -11,7 4,8
			Construção	Civil -1,9 -1,0
Serviços -1,8 -0,5
			Comércio -3,9 0,4
   Transportes -5,1 -1,6
Atividades	Imobiliárias -8,3 1,6
			Administração	pública	(APU) 0,1 -0,4
Valor Adicionado básico 0,0 -0,2
Imposto sobre o produto 2,1 -0,4
PIB 0,3 -0,3
Fonte:	SEI.
Nota:	(1)	Dados	sujeitos		retificação.
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Antes mesmo de iniciado o ano de 2020, o entendimento, como relatado nesta seção da 
última edição desta Carta de Conjuntura, era de que a reabilitação do mercado de trabalho 
manteria a lentidão como predicado principal e de que o desafio da retomada continuaria 
posto. Uma opinião que, à época, sequer levou em consideração o potencial destruidor do 
tsunami de escala global decorrente do surto do novo coronavírus. Pois bem, ao longo do 
trimestre inaugural do ano, não somente o processo de recuperação se manteve cambaleante 
como alguns sinais iniciais da devastação pela nova crise começaram a ser captados.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a Bahia 
iniciou o ano dispondo de um estoque de 1.712.710 empregos com carteira assinada. Ao 
final do trimestre, entretanto, esse montante se reduziu em aproximadamente 0,2%, fruto do 
desaparecimento de 3.676 postos de trabalho, o primeiro decréscimo de ocupação para um 
primeiro trimestre desde o constatado em 2017 – ficando mais distante, assim, a superação 
das perdas nos anos de crise, quando quase 150 mil vagas celetistas foram encerradas. Nesse 
ínterim, o saldo do mês de março, de menos 12.922 postos, certamente já repercutindo os 
efeitos da crise, influenciou sobremaneira o desfecho negativo do trimestre. Os resultados 
de janeiro e fevereiro, mesmo positivos em 2.176 e 7.070 postos, respectivamente, não 
foram suficientes para frustrar a rescisão líquida de contratos formais ao final do período.

O saldo de empregos com registro em carteira, por outro lado, foi positivo para o país como um 
todo no primeiro trimestre de 2020, com 108.825 postos a mais. Das unidades da Federação, 
apenas em nove houve encerramento líquido. No ranking nacional, do maior ao menor saldo, a 
Bahia ficou na 21ª posição. Entre os estados nordestinos, em três, o resultado foi positivo. A Bahia 
ficou com o sexto pior desempenho regional, enquanto Pernambuco (-25.015 postos) e Ceará 
(+6.116 postos) exibiram o menor e o maior saldo do Nordeste no período, respectivamente.

O encolhimento no mercado de trabalho formal baiano no primeiro trimestre, entretanto, 
não atingiu todos os estratos setoriais, pois houve surgimento líquido de postos em duas das 
cinco categorias. Em uma avaliação setorial, a Indústria geral, com geração de 1.224 postos de 
trabalho, destacou-se com o desempenho mais proeminente. O setor de Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e aquicultura (+800 postos) foi o outro com resultado positivo. O setor 
de Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, com a perda de 3.547 postos, 
revelou-se o mais comprometido pela perda de dinamismo. Os setores de Serviços (-3.147 postos) 
e Construção (-1.227 postos) foram os outros dois com dispensa líquida de trabalhadores no 
citado intervalo na Bahia.
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Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
a desocupação na Bahia atingiu 18,7% da população na força de trabalho no primeiro 
trimestre de 2020. Tal resultado representou a maior taxa trimestral de desocupação desde 
o começo da pesquisa. Após três quedas sucessivas, chegando a 16,4% no último trimestre 
de 2019, a referida taxa voltou a subir e aumentou 2,3 pontos percentuais no início deste 
ano – suplantando, assim, toda a redução materializada durante o ano passado. A despeito de 
uma habitual dinâmica altista do mercado de trabalho baiano em início de ano, não se pode 
descartar, por conta da magnitude, a hipótese de que essa guinada já tenha sido em parte 
uma repercussão preliminar da crise do novo coronavírus.

Para os territórios brasileiro e nordestino, a desocupação ficou em 12,2% e 15,6%, 
respectivamente. Entre as unidades federativas, a Bahia exibiu a taxa mais elevada – fato 
repetido pela quarta vez em sequência. Enquanto isso, Amapá (17,2%) foi o estado com 
a segunda maior taxa no período, e Santa Catarina (5,7%) apresentou a menor. Na Bahia, 
portanto, o mencionado indicador foi mais do que o triplo do observado em Santa Catarina 
na ocasião. Na Região Metropolitana de Salvador e na capital baiana, a saber, os percentuais 
alcançaram 18,9% e 17,5%, respectivamente.

No trimestre em questão, houve tanto redução da ocupação quanto aumento da desocupação, 
movimentos cúmplices da alta na taxa de desemprego. A população ocupada foi estimada 
em 5,700 milhões, um recuo de 0,4% (-24 mil pessoas) em contraponto ao mesmo período 
do ano passado e de 1,9% (-109 mil) comparativamente ao trimestre anterior. A população 
desocupada ficou em 1,311 milhão de indivíduos, maior quantitativo já registrado na série 
– indicando uma alta de 14,9% (+170 mil) frente a do quarto trimestre e de 2,3% (+29 mil) 
em relação a do mesmo trimestre de um ano antes. Importante pontuar, a queda da ocupação 
em território baiano decorreu exclusivamente da redução do número de informais, já que o 
de formais aumentou. O grau de informalidade no mercado de trabalho baiano, dessa forma, 
recuou para 52,9%, ao passo que era de 54,4% e 54,8% no primeiro e no último trimestre de 
2019, respectivamente. No Brasil como um todo, 39,9% dos trabalhadores se encontravam 
na informalidade no início deste ano.
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Não são necessários poderes especiais de vidência para enxergar que se avizinha um cenário 
desolador, de reverberações não somente sanitária como econômica, social e, até mesmo, 
política. Na fase mais aguda da crise atual, que se verá a partir do segundo trimestre, os 
principais indicadores da atividade econômica provavelmente denunciarão retrocessos 
nunca antes vistos num curto espaço de tempo. A marcha lenta em ação desde a última 
recessão tende a sucumbir a uma nova fase de retração na economia local. O mantra do 
“agora vai” correrá grande risco de deixar de ser repetido por um tempo considerável. Por 
fim, a compreensão da intensidade e do alcance do que está por vir, no entanto, não pode 
perder de vista a complexidade de um contexto previamente carregado de vulnerabilidades, 
como o da Bahia, principalmente em seu mercado de trabalho.


