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

Internacional
A economia mundial apresentou, em 2019, uma taxa de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) abaixo da projetada no início do ano, de 3,4%, e fechou o ano em 2,9%. 

A guerra comercial EUA-China teve importante papel nessa redução, já que a China se tornou 
o principal fornecedor de insumos do mundo. Por outro lado, afetou os diversos países 
fornecedores de matérias-primas para a China como o Brasil.

Mesmo com essa guerra, as duas economias mantiveram ainda taxas consideráveis de 
crescimento para seus padrões de desenvolvimento: China, 6,1% e EUA, 2,1%.

Países como a França, Alemanha e Itália sofreram duplamente com essa guerra, como 
demandantes de insumos e de fornecedores de bens de luxo, já que a demanda chinesa 
por esses produtos cresceu exponencialmente nos últimos anos pela ascensão dos novos 
ricos no país asiático. Além disso, grandes países emergentes como Brasil, Rússia e México 
registraram crescimento abaixo do PIB potencial de suas economias.

Um aspecto muito importante a ser destacado nesse contexto de incerteza econômica em 
2019 é que as empresas reduziram os investimentos em máquinas e equipamentos o que 
pode comprometer o crescimento de longo prazo do PIB mundial.

A implementação de uma política monetária expansionista por parte dos bancos centrais 
foi fundamental para evitar um crescimento ainda menor no PIB mundial. Isso estimulou o 
consumo das famílias, com efeitos positivos sobre o mercado de trabalho, principalmente 
nos EUA em que a taxa de desemprego encontra-se no nível mais baixo da série histórica.

Brasil (nacional)
O PIB  do Brasil no quarto trimestre cresceu 0,5% em relação ao 3º trimestre e 1,7% em 
relação ao mesmo trimestre de 2018, melhor resultado desde o quarto trimestre de 2017.

O resultado na margem foi impactado negativamente pelo Investimento (-3,3%). Em 
relação ao 4º trimestre de 2018 pelas exportações (-0,2%) e investimentos (-0,4%). Merece 
destaque também a queda da Construção em 2,5% após dois trimestres de crescimento. O 
arrefecimento da Indústria de Transformação e do Comércio ao longo do 4º trimestre afetou 
a confiança dos empresários, impactando negativamente o resultado do PIB.
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No acumulado do ano, o Brasil cresceu 1,1%, menos que a taxa de 2018 (1,3%).  Pela ótica 
produção, todos os setores apresentaram resultados positivos. Os resultados das safras de 
milho (23,6%) e algodão (39,8%) contribuíram para a Agropecuária crescer 1,3%. A Indústria 
cresceu apenas 0,5%, com destaque para a volta do crescimento da Construção (1,8%), após 
cinco anos consecutivos de queda e da Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água 
com 1,9%, já que a Indústria de Transformação ficou praticamente estável (0,1%). Extrativa 
Mineral apresentou queda (-1,1%).

Serviços, setor de maior peso no PIB com 73,9%, teve um acréscimo de 1,3%. Os principais 
segmentos que impulsionaram essa taxa foram: Informação e Comunicação (4,1%), Atividades 
Imobiliárias (2,3%) e Comércio (1,8%).

Pela ótica da demanda, três componentes cresceram (Demanda das Famílias, Investimento e 
Importações) e dois registraram queda (Gastos do Governo e Exportações).

O crescimento de 1,1% do PIB em 2019 foi impulsionado pelo Consumo das Famílias que 
pelo terceiro ano seguido evitou um resultado pífio no PIB do Brasil. O Consumo das Famílias, 
que tem maior peso no PIB pelo lado da demanda, expandiu-se 1,8%, devido ao aumento 
da massa salarial, inflação baixa, liberação dos recursos do FGTS e crédito mais barato pela 
redução da taxa SELIC ao longo do ano.

O Investimento aumentou pelo segundo ano, crescendo 2,2%, embora se encontre ainda 
em níveis insuficientes para assegurar um crescimento em patamares mais elevados nos 
próximos anos, já que em relação ao PIB é de apenas 15,4%.

A política fiscal contracionista levou a uma retração dos Gastos do Governo em 0,4%, 
principalmente pela redução dos investimentos públicos.

O baixo crescimento do comércio mundial de apenas 1,2%, menor avanço desde a crise 
financeira internacional de 2008, associado à recessão argentina e a guerra tarifária entre 
EUA e China contribuíram para que as exportações registrassem retração de 2,5%, menor 
resultado desde 2014. 

Ainda que registrando o terceiro ano de crescimento, o PIB se encontra no mesmo nível 
de 2013 e as perspectivas para este ano não são positivas diante de eventos exógenos 
como o novo coronavírus e o impasse entre o governo e congresso em relação às reformas 
constitucionais, que afetam a confiança dos agentes econômicos como mostra o boletim 
Focus que a cada semana reduz a previsão de crescimento para 2020.
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Agropecuária
Pedro Marques de Santana
pedromarques@sei.ba.gov.br

A safra de grãos da Bahia foi estimada em 8,3 milhões de toneladas em 2019, segundo 
estimativas do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa uma redução de 
11,1% da produção total de grãos na comparação com a safra de 2018 (Tabela 1). 

Os fatores climáticos foram preponderantes para o resultado alcançado. O atraso das chuvas 
em relação ao período esperado e as altas temperaturas prejudicaram, sobretudo, as lavouras 
de soja e de milho 1ª safra da região oeste. O chamado “veranico”, que ocorreu entres os 
meses de dezembro e janeiro, no entanto, não afetou a lavoura do algodão que, pelo segundo 
ano consecutivo, obteve uma safra expressiva. Além da boa produção e rentabilidade da safra 
anterior, o preço atrativo na época do plantio e a maior demanda da China incentivaram o 
aumento do investimento na lavoura.

A produção total de café ficou estimada em 181 mil toneladas, subdividida na safra tipo 
arábica, com 72,4 mil toneladas, uma queda de 33,5% em relação ao ano anterior, e na safra 

Tabela 1
Estimativa de produção física, áreas plantadas, colhidas e o rendimento dos principais 
produtos 
Bahia — 2018/2019  

Produtos
safras

Produção física (mil t) Área Plantada (mil ha) Área Colhida (mil ha) Rendimento (kg/ha) (3)

2018 (1) 2019 (2) Var. (%) 2018 (1) 2019 (2) Var. (%) 2018 (1) 2019 (2) Var. (%) 2018 (1) 2019 (2) Var. (%)
Mandioca 1.528 963 -37,0 251 133 -46,9 171 107 -37,2 8.959 9.000 0,5
Cana-de-açúcar 4.680 4.206 -10,1 91 61 -33,0 81 61 -24,7 57.778 68.951 19,3
Cacau 123 105 -14,3 480 450 -6,2 430 420 -2,3 285 250 -12,3
Café 249 181 -27,6 154 113 -26,4 130 101 -22,7 1.917 1.796 -6,3
Grãos 9.323 8.284 -11,1 3.044 3.130 2,8 3.034 3.130 3,2 3.073 2.646 -13,9
Algodão 1.248 1.494 19,7 267 332 24,3 267 332 24,3 4.672 4.500 -3,7
Feijão 172 290 68,8 427 465 8,8 427 465 8,8 402 625 55,2
Milho 2.011 1.642 -18,4 617 593 -3,8 617 593 -3,8 3.262 2.767 -15,2
Soja 6.245 5.309 -15,0 1.600 1.580 -1,3 1.600 1.580 -1,3 3.903 3.360 -13,9
Sorgo 72 70 -3,8 80 105 31,1 80 105 31,1 901 661 -26,6
Outros(4) 52 61 17,2 45 54 21,7 35 54 56,7 1.505 1.126 -25,2
TOTAL - - - 4.019 3.887 -3,3 3.845 3.819 -0,7 - - -
Fonte: IBGE - LSPA.
Elaboração: CAC/SEI.
Notas: (1) LSPA/IBGE  safra 2018.
(2)  LSPA/IBGE previsão de safra (dez. 2019).
(3)  Rendimento = produção física/área colhida.
(4) Inclui amendoin (1ª e 2ª safras), mamona e trigo.
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canephora (conilon), estimada em 108,1 mil toneladas, correspondendo a um recuo de 23,0% 
na comparação com 2018. 

O feijão, favorecido pelas melhores condições climáticas no segundo semestre, teve produção 
estimada de 290 mil toneladas em 2019, o que correspondeu a uma expansão de 68,8% em 
relação à safra anterior. 

Com preços em baixa e as dificuldades climáticas enfrentadas nos últimos anos pelos 
produtores, a produção de mandioca vem perdendo espaço com redução significativa da 
área plantada no estado. A produção de cana-de-açúcar e de cacau também sofreram perdas 
na atual temporada, conforme observado na tabela acima, em razão de condições climáticas 
adversas na região sul, onde se concentram quase que integralmente a lavoura de cacau e 
parte da produção estadual de cana.

Dentre as outras culturas temporárias e permanentes relevantes, verificou-se que a produção 
de laranja foi afetada pela estiagem, sendo estimada em 637,5 mil toneladas, uma queda de 
23,2% em relação à colheita de 2018. A produção de banana, por sua vez, cresceu 26,4%, 
atingindo um volume de 1,0 milhão de toneladas, e a de tomate obteve 275,8 mil toneladas, 
cerca de 19,5% superior. A cebola alcançou 302,4 mil toneladas e obteve avanço de 3,9% 
no período.

Tabela 2
Calendário de plantio e colheita
Bahia — 2018/2019  

Produtos
safras

Primavera Verão Outono Inverno

Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Ju.l Ago. Set.
Algodão P P P P C C C C C
Feijão (1ª safra) P P P P/C C C C C
Feijão (3ª safra) C P P P C C C
Milho (1ª safra) P P P P P P/C C C C C C
Milho (2ª safra) C C C P P P C
Soja P P P C C C C
Sorgo P P P C C C
Fonte: Conab.
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Indústria

Carla Janira Souza do Nascimento
carlajanira@sei.ba.gov.br

A Indústria, com base nos dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE (2020), registrou, 
no quarto trimestre de 2019, queda de 2,4%, pelo segundo trimestre consecutivo, quando 
recuou 5,6%, na comparação com o mesmo período anterior, conforme dados ilustrados no 
Gráfico 1. Destacam-se, na comparação entre terceiro e quarto trimestres, os recuos mais 
acentuados nos segmentos de Metalurgia, de 3,3% para -23,1% e Produtos químicos, de 
-21,3% para -25,2%.

No acumulado do ano de 2019, a produção física da indústria baiana registrou queda de 
2,9%, sendo que, no ano de 2018, esta atividade caiu em 1,3%. Neste período, mais da 
metade dos segmentos da indústria baiana de transformação registraram recuo na produção, 
conforme dados ilustrados no Gráfico 2. 

Gráfico 1
Produção física industrial (%) 
Bahia — 1º tri. 2018-4º tri. 2019 

Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal (2019).
Elaboração: SEI/CAC.
Nota: Variação acumulada no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
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Considerando-se os segmentos que mais influenciaram o resultado negativo da indústria 
baiana tem-se, primeiramente, a indústria de Produtos químicos, impactada pela redução 
na produção de insumos para fertilizantes e herbicidas (amônia e ureia) em unidade que 
encerrou as atividades no último trimestre de 2018. 

A produção de Celulose e papel foi menor em decorrência da decisão de empresa do setor 
em reduzir gradualmente a fabricação ao longo do ano, uma vez que detinha no período 
estoques significativamente acima da necessidade operacional para prover o mercado 
satisfatoriamente. Neste sentido, ocorreram paradas para manutenção programadas em três 
das principais unidades de produção do segmento ao longo do ano.

O setor Veículos perdeu o dinamismo na produção, enquanto as vendas mantiveram-se 
positivas. No período de janeiro a dezembro, enquanto a produção caiu 4,5%, as vendas de 
automóveis e comerciais leves avançaram 7,4%, segundo dados da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores - Fenabrave (2019). Entre os fatores que influenciaram 
esse desempenho destacam-se, pelo lado da produção, o elevado nível do estoque e a redução 

Gráfico 2
Produção física da indústria por setores de atividade  (%) 
Bahia — Jan.-dez. 2019

Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal (2019).
Elaboração: SEI/CAC.
Nota: Variação acumulada no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.
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das vendas de veículos novos; pelo lado das vendas, taxas de juros menores, crescentes 
atrativos na concessão de crédito para compra de veículos por pessoas físicas e jurídicas e 
renovação de frotas por parte das locadoras de automóveis. 

A principal contribuição positiva para a indústria baiana veio de Derivados de petróleo que 
encerrou o ano com crescimento de 2,5%. O setor apresentou queda no primeiro semestre 
com taxa de -5,3% e, no semestre seguinte, expandiu 9,8%. 

O bom desempenho observado no setor Metalúrgico reflete as estratégias adotadas pela 
unidade produtora de cobre nesse período, como a requalificação dos ativos, foco na 
eficiência operacional e a melhor utilização da capacidade instalada da fábrica de fios e 
vergalhões. O segmento realizou parada para manutenção por 20 dias no último trimestre 
do ano (PARAPANEMA, 2019), o que contribuiu para recuo na produção do setor metalúrgico 
com taxa de -23,1% no quarto trimestre. Em 2019, a produção física do segmento assinalou 
crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior. 

O setor Bebidas apresentou crescimento significativo de 15,0% no período, com a aceleração 
na produção para atender à demanda em expansão dos consumidores. E a produção de 
Minerais não metálicos, que cresceu 10,8%, foi beneficiada pela retomada do setor da 
Construção, o que aumentou, principalmente, a produção de pré-fabricados em concreto e 
cimento Portland. 

Por sua vez, o segmento de Borracha e material plástico, com taxa positiva de 1,5%, teve o 
desempenho alavancado tanto pela produção de embalagens plásticas como pela produção 
de pneus novos para automóveis, caminhões e ônibus.

Ainda de acordo com o IBGE (PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL, 2019), a Indústria extrativa 
recuou 2,6% no período, principalmente em decorrência da queda na extração de gás natural 
(-20,3%) e óleos brutos de petróleo (-4,8%), em relação ao ano anterior, de acordo com os 
dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2019). 

As perspectivas para 2020 da indústria baiana estão condicionadas ao movimento da 
economia brasileira, que se mostrou apática, ao longo de 2019. Os resultados negativos 
nos dois últimos trimestres da indústria baiana, com taxas de -5,6% e -2,4%, indicam que o 
crescimento no setor começará mais lento no próximo ano.
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Comércio
Elissandra Alves de Brito
elissandra@sei.ba.gov.br

O comércio varejista na Bahia registrou ritmo de crescimento nas vendas, numa análise 
trimestral. No quarto trimestre de 2019, a variação alcançou a taxa de 4,9%.Diversos fatores 
contribuíram para esse resultado: uma fraca base de comparação, uma vez que no ano de 2018 
as vendas se mostraram arrefecidas, com retração nos três primeiros trimestres; aumento da 
concessão de crédito à pessoa física; o efeito positivo da liberação do FGTS e PIS/PASEP; e, a 
melhoria no mercado de trabalho baiano. 

Quando se observa o comportamento das vendas no trimestre, percebe-se uma nova 
perspectiva para o comportamento do setor no próximo ano. Pois, o crescimento registrado 
nesse período, revela melhorias na confiança dos consumidores e do mercado de trabalho. 
Desde o quarto trimestre de 2018, o setor vem registrando comportamento positivo. 

Gráfico 1
Volume de vendas do comércio varejista(1)

Bahia — 1º tri.-4º tri.2018/1º tri.-4º tri. 2019

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/CAC. 
Nota: (1) Variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 
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No acumulado do ano, as vendas do comércio varejista na Bahia cresceram 2,1%, de acordo com 
a Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo IBGE, comparadas ao mesmo período do ano 
anterior. Nessa mesma base de comparação, o varejo nacional registrou a taxa de 1,8%. Dos oito 
segmentos que compõem o setor, seis registraram comportamento positivo (Tabela 1).

A análise por atividade indica que, em 2019, o segmento de maior destaque no âmbito do 
Comércio varejista foi o de Móveis e eletrodomésticos (8,7%) seguido por Combustíveis e 
lubrificantes (6,0%).

A forte influência exercida por Móveis e eletrodomésticos pode ser atribuída a liberação do 
FGTS, ao crédito que vem se tornando mais acessível, e à redução da taxa Selic. A segunda 
contribuição significativa foi de Combustíveis e lubrificantes que registrou consecutivamente 
crescimento nas vendas nos últimos seis meses de 2019. Segmento de grande 
representatividade para o setor de comércio varejista teve sua atividade aquecida somente 
a partir do mês de junho de 2019, assinalando a partir de então crescimentos no volume 
de vendas. Esse resultado foi influenciado pela baixa base de comparação, devido à greve 
dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. Nessa ocasião, diante do desabastecimento, 
alguns postos praticaram preços abusivos, reduzindo as vendas da atividade na Bahia em 
18,0%, sendo a atividade mais atingida pelo movimento. 

Tabela 1
Volume de vendas do comércio varejista 
Bahia — jan.-dez. 2019  

ATIVIDADE (%)
Comércio Varejista 2,1
1 - Combustíveis e lubrificantes 6,0
2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 0,5
2.1 - Hipermercados e supermercados -0,4
3 - Tecidos, vestuário e calçados 4,6
4 - Móveis e eletrodomésticos 8,7
4.1 - Móveis 4,9
4.2 - Eletrodomésticos 10,3
5 - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria 2,0
6 - Equipamentos e material de escritório, informática e comunicação -15,8
7 - Livros, jornais, revistas e papelaria -45,4
8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 1,8
Comércio Varejista Ampliado (2) 1,8
9 - Veículos, motos, partes e peças 1,6
10 - Material de construção 0,6
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/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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O desempenho de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 
segmento de maior peso para o Indicador de Volume de Vendas do Comércio Varejista 
registrou um comportamento “tímido” ao longo do ano, resultando num crescimento de 
0,5%. Muito provavelmente, esse comportamento arrefecido das vendas do ramo se deve a 
mudança do comportamento do consumidor que preferiu comprar em estabelecimentos de 
atacados e/ou optaram em realizar suas compras nos mercadinhos de bairro, os quais não 
fazem parte da amostra da pesquisa.

No comércio varejista ampliado baiano as vendas cresceram 1,8% no ano. Os Veículos, 
motos, partes e peças, e Material de construção registraram variação positiva de 1,6% e 
0,6%, respectivamente. Enquanto o primeiro se justifica pela melhoria na concessão de 
crédito para pessoa física, o segundo reflete o efeito base.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
e sistematizados pela SEI, a Bahia gerou, em 2019, 30.858 novos empregos com carteira 
assinada. Sendo o melhor desde os últimos seis anos. Esse resultado coloca a Bahia como líder 
na geração de empregos no Nordeste. Acredita-se que um retorno consistente do otimismo 
dos consumidores continuará dependendo de uma evolução mais efetiva do mercado de 
trabalho.
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Serviços
Rosangela Conceição
rosangela@sei.ba.gov.br

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, com resultados 
sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o 
volume de serviços na Bahia, quando comparado com o 4º trimestre do ano de 2018, marcou 
redução de 3,1%, mantendo a tendência de retração iniciada no 2º trimestre de 2019 
(-1,2%). Esse resultado foi inferior à variação nacional, que indicou crescimento de 2,1% na 
mesma análise (Gráfico 1).

Das cinco atividades, quatro puxaram o volume de serviços para baixo no 4º trimestre 
de 2019, com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestados às 
famílias (-5,9%), Serviços de informação e comunicação (-5,6%), Serviços profissionais, 
administrativos e complementares (-4,8%), e Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (-1,9%). Apenas, as atividades de Outros serviços expandiram 16,5%, 

Gráfico 1
Volume de serviços (1)(2) 

Bahia — 1º tri.-4º tri.2018/1º tri.-4º tri. 2019

Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).
Elaboração: SEI/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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em função da baixa base de comparação (-23,7%) assinalada em 2018. Nessa análise, a 
receita nominal aumentou somente  0,5%, impulsionada, principalmente, pela atividade 
de Outros serviços (19,3%).

Diante desses resultados, é importante destacar, que nas variações trimestrais, o 
comportamento do volume de serviços da Bahia foi de expansão entre o primeiro trimestre 
de 2011 e o 4º trimestre de 2014. A partir do 1º trimestre de 2015, o setor de serviços vem 
amargando variações negativas em suas atividades, e precisa de uma ação mais efetiva dos 
agentes interessados, a exemplo da promoção de ações com vistas à ampliação do emprego 
formal, que poderá impulsionar investimentos à geração de novos postos de trabalho. 

O volume de serviços fechou o ano de 2019 em queda (-2,2%), impactado pelas atividades 
de Serviços de informação e comunicação (-4,8%), que apontou a mais expressiva variação 
negativa, seguida por Outros serviços (-4,4%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes 
e correio (-2,7%) e Serviços prestados às famílias (-0,7%). Apenas, a atividade de Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (1,1%) ampliou o volume (Gráfico 1).

A retração observada no volume não foi empecilho para a receita nominal, avançar 1,5% 
em 2019, com destaque para as atividades de Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (4,3%), Serviços prestados às famílias (3,0%), Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (2,3%). Por outro lado, as atividades de Serviços de 
informação e comunicação (-3,8%), e Outros serviços (-1,2%) retraíram no período.

As perspectivas para os próximos trimestres de 2020, não são às melhores, em função da crise 
global pandêmica 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.
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Turismo
Rosangela Conceição
rosangela@sei.ba.gov.br

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, e resultados sistematizados 
pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume das 
atividades turísticas na Bahia, quando comparado com o 4º trimestre do ano anterior, marcou 
retração de 0,1%, interrompendo a tendência de crescimento iniciada no 2º trimestre de 
2019 (4,3%). Esse resultado foi inferior à variação nacional, que indicou crescimento de 
3,6% na mesma análise (Gráfico 1).

Gráfico 1
Volume das atividades turísticas(1)(2) 

Bahia — 1º tri.-4º tri.2018/1º tri.-4º tri. 2019

Fonte: IBGE. Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).
Elaboração: SEI/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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Na observação dessa análise, oito das doze unidades da Federação que foram investigadas 
acompanharam o movimento de expansão, com destaque para os avanços vindos do Rio de 
Janeiro (5,6%), Minas Gerais (5,1%) e São Paulo (5,0%). Em sentido oposto, as unidades 
que puxaram o indicador nacional para baixo foram Pernambuco (-3,3%), Distrito Federal 
(-2,3%) e Paraná (-1,6%). Nessa análise, a Bahia apontou a primeira variação negativa menos 
expressiva (-0,1%).

Nesse período o setor turístico baiano foi fortemente prejudicado pelas manchas de óleo 
(petróleo) que apareceram no início de setembro de 2019 nas praias do nordeste. Na Bahia as 
principais cidades afetadas foram: Lauro de Freitas, Camaçari, Entre Rios, Esplanada, Conde, 
Jandaíra, Salvador e Mata de São João. Dada essa contaminação, as praias foram interditadas, 
impedindo qualquer tipo de atividade sobre elas, prejudicando os nativos que vivem da pesca, 
e contribuindo para a redução no fluxo turístico de cidades costeiras e consequentemente 
do esvaziamento de clientes em bares e restaurantes. Em outubro de 2019, o governador 
da Bahia, decretou estado de emergência na liberação de recursos para as cidades com 
declaração de situação de emergência. Importante destacar, que até o momento, não se sabe 
o que causou essa tragédia.

A retração observada no volume não foi impedimento para a receita nominal avançar 3,3% 
em 2019, mantendo a tendência de crescimento iniciada no 3º trimestre de 2018 (5,4%). 
Esse resultado foi inferior à variação nacional, que ampliou em 6,8% o total da receita. 
De doze unidades da Federação investigadas, onze acompanharam esse movimento de 
expansão, com destaque para os avanços vindos de Minas Gerais (9,2%), São Paulo (8,5%), e 
Rio de Janeiro (7,7%). Pernambuco (-2,1%) foi a única influência negativa no trimestre para 
as atividades turísticas.

No acumulado de janeiro a dezembro de 2019, frente a igual período do ano anterior, o 
volume baiano expandiu 1,3%, após ter recuado 1,5% em 2018. Esse resultado contribuiu 
positivamente no resultado nacional, que cresceu 2,6% na mesma análise. Na análise desse 
resultado, nove dos doze estados investigados registraram taxas positivas, com destaque para 
São Paulo (5,1%), Ceará (4,8%), Espírito Santo (2,9%) e Minas Gerais (2,8%). Nessa análise, a 
Bahia (1,3%) apontou a terceira variação positiva menos expressiva ficando abaixo de Goiás 
(1,4%) e acima de Pernambuco (0,8%). Em sentido oposto, o Distrito Federal (-6,2%), Paraná 
(-3,1%) e Santa Catarina (-2,3%) foram as principais influências negativas no acumulado do 
ano para as atividades turísticas, conforme pode ser visualizado no Gráfico 2.
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Seguindo o mesmo comportamento do volume, a receita nominal baiana marcou expansão 
de 6,9% para o ano de 2019, mantendo a tendência de crescimento iniciada no 3º trimestre 
de 2018 (1,0%). Esse resultado contribuiu, consideravelmente, para o índice nacional, que 
cresceu 8,2% na mesma análise. Todas as unidades da Federação investigadas cresceram, 
com destaque para São Paulo (11,4%), Minas gerais (8,0%) e Espírito Santo (7,8%). A Bahia 
ocupou a quinta posição entre as variações mais significativas, ficando abaixo do Ceará 
(7,1%) e acima de Distrito Federal (6,8%).

Diante desses resultados, é importante destacar, que o comportamento das atividades 
turísticas da Bahia foi de expansão nos anos de 2013 e 2014, desacelerando nos anos 
seguintes, voltando a crescer, em 2017, retrair em 2018 e ampliar em 2019. Porém, essa 
expansão, não foi suficiente para recuperar as perdas acumuladas de aproximadamente 
9,0% desde 2015. 

As perspectivas para os próximos trimestres de 2020, não são às melhores, em função 
da crise global pandêmica provocada pelo novo coronavírus. As medidas temporárias 

Gráfico 2
Volume das atividades turísticas(1)

Bahia e Estados pesquisados — Jan.-dez.2019/Jan.-dez.2018

Fonte: IBGE. 
Elaboração: SEI/CAC. 
Nota: (1) Variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior.
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para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional que o 
governo federal regulamentou recentemente são necessárias e cabíveis, mas irão impactar 
diretamente no nível da atividade. Vale ressaltar, que todas às economias mundiais estão 
revisando o PIB para baixo, e não se pode descartar a possibilidade de recessão econômica 
em 2020.
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Comércio Exterior
Arthur Souza Cruz Junior
arthurcruz@sei.ba.gov.br

Assim como aconteceu no plano nacional – recuo de 5,8% - as exportações baianas terminaram 
2019 com US$ 8,03 bilhões, o valor mais baixo desde 2016 e 8,2% inferior aos US$ 8,9 bilhões 
do ano anterior. O ano foi marcado por um cenário de menor crescimento da economia mundial 
e de queda nas vendas para parceiros importantes, como China e Argentina. As importações 
alcançaram US$ 6,77 bilhões e tiveram uma contração de 14,4% em relação a 2018, resultado 
da baixa atividade econômica e da queda da produção na indústria de transformação. 

Foram determinantes para a queda das vendas externas em 2019:

• Perda de fôlego da economia global, num cenário de escalada das tensões comerciais 
entre China e EUA;

• Queda nas cotações internacionais dos principais segmentos da pauta do estado (soja, 
celulose, petroquímicos);

Gráfico 1
Crescimento do Comércio Exterior
Bahia — 2018/2019
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Fonte: Secex/Ministério da Economia.
Elaboração: SEI/CAC.
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• Diminuição do volume de embarques para os principais parceiros comerciais;

• Peste suína na China que reduziu as compras pelo país de soja e derivados;

• Recessão na Argentina, principal mercado para manufaturados; 

• Redução da produção agrícola, responsável por 48% das vendas externas do 
estado em 2019.

A China e os EUA com redução de 23,4% e 16,6%, respectivamente, além da Argentina com 
queda de 27,6% representaram os maiores entraves à expansão das vendas externas baianas 
no ano passado. As vendas para a UE, também caíram 12,4% e vêm perdendo força desde 
2018. A queda no volume embarcado (quantum) chegou a 5,0%, enquanto que os preços 
médios no ano acusaram redução de 2,8%. Só em dezembro, as exportações totais do estado 
recuaram 48,0%, pior resultado mensal para o mês de dezembro nos últimos três anos.  

No ano, o fluxo de exportações reduziu-se em 11 dos 19 setores pesquisados e ampliado em 
apenas 8. Na comparação com o ano anterior, dos setores que refluíram, destacam-se, os três 
maiores segmentos de exportação do estado, Soja e derivados (-26,8%), Papel e Celulose 
(-21,8%) e Químicos e Petroquímicos (-27,1%), além do automotivo com (-32,2)%. Por outro 
lado, na mesma base de comparação, dos setores que obtiveram acréscimo das exportações 
destacam-se os de Petróleo e derivados (39,6%), Metalúrgicos (29,9%) e Algodão e seus 
subprodutos (53,1%).

As importações voltaram a cair em 2019, depois de terem reagido nos dois últimos anos. 
Atingiram US$ 6,77 bilhões, ficando 14,4% abaixo do volume de 2018. No geral, houve 
aumento de 1,8% no volume (quantum) importado e queda de 16,0% nos preços médios. A 
fraca atividade doméstica, principalmente a industrial, que acumulou queda de 3,0% no ano, 
associada a acentuada desvalorização cambial, contribuiu para a redução. A retração ocorreu 
de forma disseminada em todas as categorias de uso, o que corrobora o caráter estrutural 
dessa tendência.

Dentre os dez produtos mais importados no ano, aqueles com maior retração do valor 
importado em relação a 2018 foram o grafita artificial (-43,5%); naftas para a petroquímica 
(-26,0%); GNL – gás natural liquefeito (-13,7%) e trigo (-13,2%).
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Finanças
João Gabriel Rosas Vieira
gabrielvieira@sei.ba.gov.br

O poder executivo estadual arrecada o principal imposto do sistema tributário e recebe a 
principal cota-parte do mecanismo de transferências. Estas duas receitas são base sobre 
o qual a fonte de recursos ordinários (livre vinculação) executa o orçamento, ou seja, elas 
compõem uma fonte cuja execução não está vinculada a alguma área específica, mas 
sim a todo o universo da gestão. Desse modo, o acompanhamento dessas duas receitas é 
fundamental para a execução-orçamentário financeira do estado da Bahia. 

A arrecadação de ICMS alcançou o patamar de R$ 24,7 bilhões em 2019, um aumento real 
de R$ 200 milhões frente ao exercício de 2018. Em termos percentuais isso representa um 
aumento de 0,8%, o que está em sintonia com o desempenho da economia baiana para o 
mesmo período (aumento de 1,2%). Apesar da correlação entre o desempenho da economia 
e arrecadação existir, a magnitude dessa associação linear não implica que todos os setores 
contribuem para o fisco estadual com a mesma importância. Neste caso, convém assinalar 
que as principais atividades econômicas para o fisco estadual em 2019 foram petróleo, 
comércio varejista, comércio atacadista e os serviços de utilidade pública. No desempenho da 
economia ao longo de 2019, esses setores cresceram, à exceção da indústria de transformação 
(fundamentalmente ligada ao setor de petróleo) que caiu 2,1%. Desse modo, é necessário 
interpretar os dados de crescimento do fisco tendo em vista o desempenho da economia 
baiana.

O volume do Fundo de Participação dos Estados (FPE) destinado à Bahia alcançou o patamar 
de R$ 9 bilhões, um aumento real de R$ 310 milhões frente ao exercício de 2018. Em 
termos percentuais isso representa um aumento real de 4,1%, o que está em sintonia com 
o desempenho dos impostos federais que compõem a base do fundo (Imposto de Renda e 
Imposto sobre Produtos Industrializados). A arrecadação líquida desses impostos cresceu R$ 
3,8 bilhões nos decêndios que antecedem o depósito das cotas, em especial, o desempenho 
do imposto de renda. Convém ressaltar que mesmo após as mudanças na legislação dos 
critérios de rateio do FPE em 2016, o estado da Bahia permanece sendo o maior recebedor 
desses recursos, o que está alinhado aos objetivos do fundo de ser um vetor de redução das 
desigualdades regionais. Desse modo, é necessário interpretar os dados de crescimento do 
fundo à luz das novas mudanças e do objetivo proposto incialmente.
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Mercado de Trabalho
Luiz Fernando Araújo Lobo
luizlobo@sei.ba.gov.br

Mais um ano e a reação da economia, na medida necessária e desejada, outra vez, não se 
materializou. O período recessivo, cada vez mais distante no tempo, ainda não significou a 
inauguração de um processo vigoroso de recuperação e o retorno aos níveis pré-crise. Nesse 
contexto, o mercado de trabalho, mesmo evidenciando ter relegado ao passado os momentos 
mais críticos, também não ratificou um ciclo amplo e enraizado de restabelecimento – 
seguindo, por ora, apenas um itinerário paulatino de reabilitação.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em 2019, a 
Bahia foi o estado nordestino com maior geração de postos formais. Entre as unidades da 
Federação, ocupou a quinta colocação. Ao todo, foram gerados 30.858 vínculos celetistas, 
o que representou uma elevação de 1,8% no contingente de 1.692.114 empregos com 
carteira assinada existente ao final do ano anterior – mantendo, dessa forma, o processo de 
melhoria vivenciado em 2018, quando emergiram 30.746 postos. Assim, considerando-se o 
ano de 2017, quando 100 novas vagas foram abertas, chega-se ao terceiro resultado anual 
positivo seguido. Trata-se também do melhor resultado dos últimos seis anos. O derradeiro 
trimestre de 2019, por sua vez, foi mais um quarto trimestre típico no estado desde 2010, 
ou seja, com recuo da ocupação formal – no caso, uma supressão líquida de 8.007 vagas. O 
alento, entretanto, ficou por conta de uma eliminação líquida menor agora do que no mesmo 
intervalo de qualquer ano de 2014 até aqui.

A expansão do mercado de trabalho formal baiano no ano de 2019, entretanto, não atingiu 
todos os estratos setoriais, já que houve eliminação de postos em um deles. Em uma 
avaliação setorial, a Construção Civil, com criação líquida de 11.551 postos, destacou-se com 
o desempenho mais proeminente. Os setores de Serviços (+10.046 vagas) e de Comércio 
(+5.297 postos) foram os outros com maiores saldos. Os demais resultados positivos ocorreram 
na Indústria de Transformação (+2.353 empregos celetistas), nos Serviços Industriais de 
Utilidade Pública (+829 postos), na Extrativa Mineral (+614 vagas) e na Agropecuária (+198 
vínculos). A  Administração Pública (-30 postos), portanto, foi a única atividade com dispensa 
líquida de trabalhadores.

Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), a desocupação na 
Bahia atingiu 16,4% da população na força de trabalho no quarto trimestre de 2019. Um ano antes 
estava 1,0 ponto percentual acima, em 17,4%. Após a subida no início do ano, quando atingiu 
18,3%, a taxa trimestral de desocupação no estado reduziu seguidamente e recuou 1,9 ponto 
percentual nos três trimestres seguintes. Com isso, no último trimestre de 2019, diferentemente 
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do verificado nos três anteriores, a referida taxa ficou abaixo de sua correspondente de um ano 
atrás. Para os territórios brasileiro e nordestino, o registro foi de 11,0% e 13,6% respectivamente. 
Entre as unidades federativas, a Bahia exibiu a mais elevada – fato repetido pela terceira vez em 
sequência. Enquanto isso, Amapá (15,6%) foi o estado com a segunda maior taxa no período, e 
Santa Catarina (5,3%) apresentou a menor. Na Bahia, portanto, o mencionado indicador foi mais 
do que o triplo do observado em Santa Catarina na ocasião.

No trimestre em questão, a população ocupada foi estimada em 5,809 milhões, representando 
alta de 1,0% (+56 mil pessoas) em contraponto ao mesmo período do ano passado e de 0,1% 
(+7 mil) comparativamente ao trimestre imediatamente anterior. A população desocupada 
foi estimada em 1,141 milhão de indivíduos, recuo de 2,5% (-29 mil) frente à do terceiro 
trimestre e queda de 5,8% (-70 mil) em relação à do mesmo intervalo de um ano antes. A 
queda da taxa trimestral de desocupação em ambas as bases de comparação, como se vê, foi 
potencializada tanto pelo aumento do número de ocupados quanto pelo recuo do montante 
de pessoas procurando por trabalho.

Sem desconsiderar a ocorrência de resultados positivos, como aqueles supracitados, a evolução 
do mercado de trabalho baiano não pode ser contemplada sem que esteja emoldurada por 
ressalvas, tais quais: a fase atual de geração de postos formais tem sido muito mais vagarosa do 
que a de supressão líquida vivenciada nos meses de crise, visto que o saldo de aproximadamente 
62 mil vagas de 2017 a 2019 sequer alcançou a metade do montante de quase 150 mil postos 
eliminados em 2015 e 2016; o surgimento líquido de empregos com carteira assinada em 2019 
se deu, única e exclusivamente, nos postos que remuneravam menos (as faixas de até um e de um 
a dois salários mínimos); mesmo com as quedas trimestrais, em 2019, a média anual da taxa de 
desocupação foi a maior da série e a segunda mais elevada do país; o quantitativo de desocupados 
exibiu o maior valor médio anual da série; o montante de indivíduos fora da força de trabalho 
bateu recorde em 2019; no ano que terminou, o estado contabilizou o segundo maior exército de 
desalentados já registrado em seu território e o maior do país; a informalidade atingiu seu maior 
grau desde 2016; o rendimento médio real dos trabalhadores locais em 2019 se mostrou inferior 
ao de um ano antes; e a massa real de rendimentos dos ocupados baianos também diminuiu em 
um ano. Tudo isso sem se debruçar sobre a qualidade das ocupações geradas.

Nesse contexto, portanto, a prudência deve se constituir num dos pré-requisitos para a 
compreensão da grandeza e do alcance da restauração observada no ano que terminou. 
Além do mais, faz-se importante preservar o alerta: a lentidão se manterá como principal 
predicado desse percurso e o desafio da retomada continuará posto. Isso sem sequer tratar 
da ocorrência recente de choques em escala global, como a pandemia do novo coronavírus, 
que certamente acarretará dificuldades adicionais e excepcionais generalizadas.
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PIB
João Paulo Caetano dos Santos
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De acordo com os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia (SEI), o nível de atividade econômica - Produto Interno Bruto (PIB) – cresceu 2,0% no 
quarto trimestre de 2019 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação 
do quarto trimestre de 2019 com o trimestre imediatamente anterior – série com ajuste 
sazonal - a variação em volume foi 0,3%.

Nas informações disponibilizadas da economia baiana, segundo os grandes setores no quarto 
trimestre de 2019 ante o mesmo período do ano anterior, verificaram-se alta de 2,2% na 
Agropecuária e de 2,5% nos Serviços. A retração verificada ficou por conta da Indústria -0,2%. 
A alta verificada no PIB baiano no quarto trimestre de 2019 foi influenciada particularmente 
pelos bons números do comércio (7,6%), dos transportes (4,5%) e administração pública 
(0,5%).

No acumulado do ano a economia baiana expandiu 1,2% devido ao bom desempenho do setor 
de Serviços. O Valor Adicionado a preços básicos (VA) cresceu 1,2% e o Imposto sobre Produtos 
Líquidos de Subsídios registrou alta de 1,0%.  As taxas de crescimento dos setores em 2019 
foram: Agropecuária (0,2%), Indústria (-0,3%) e Serviços (1,8%), conforme Tabela 1. 

Em valores correntes, o PIB no acumulado do ano (jan.-dez.) de 2019, totalizou R$ 304,8 
bilhões, sendo R$ 268,7 bilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos – o que 
representa 88% do PIB - e R$ 36,2 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. 
No que diz respeito aos grandes setores, a Agropecuária apresentou Valor Adicionado de R$ 
25,0 bilhões, a Indústria R$ 61,6 bilhões e o deServiços R$ 182,0 bilhões.


