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SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-
SSA) expandiu 7,7%, em junho de 2021, na comparação com 
o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após 
crescimento de 3,9% em maio de 2021. Essa é a terceira taxa 
positiva consecutiva, acumulando alta de 19,1% recuperando a 
perda acumulada registrada entre fevereiro e março (12,0%).

Quatro das seis variáveis que compõe o indicador puxaram o 
índice para cima, com destaque para os passageiros no aeroporto 
internacional de Salvador (32,0%) que apontou a variação positiva 
mais expressiva, seguido por carga portuária (9,0%), depois 
passageiros de ônibus urbanos (6,6%), consumo energia elétrica 
(6,2%), e consumo de combustível (2,8%). Em contrapartida, 
passageiros de ônibus intermunicipais (-25,4%), recuaram.

É importante destacar que o mês de junho foi marcado pela 
prorrogação de algumas medidas de combate à pandemia 
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na capital baiana, mas essas elas não foram o suficiente para 
puxar o indicador para baixo. Mesmo com as restrições, apenas 
uma variável marcou retração, que foi passageiros de ônibus 
intermunicipais (-25,4%), uma vez que na semana do São João 
a rodoviária de Salvador ficou fechada pelo decreto estadual. A 
geração de emprego (+ 2.158 postos de trabalho) em Salvador, 
no referido mês, contribui favoravelmente na obtenção de renda 
e consequentemente, na ampliação da confiança do consumidor 
e do setor empresarial refletindo positivamente no desempenho 
econômico da cidade.

Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 48,8% quando 
comparado com o mês de junho de 2020. No primeiro semestre 
do ano, acumula alta de 7,2%, e nos últimos 12 meses acumula 
queda de 13,1%. 
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