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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A premiê da Alemanha, Angela Merkel, anunciou, em acordo com os governos estaduais, a 
prorrogação do “lockdown” no país até o fim do mês de janeiro. Ela anunciou ainda novas 
restrições para os encontros sociais, similares às adotadas em março, e de viagens em 
áreas consideradas de alto risco para a transmissão da doença. A decisão ocorre após a 
Alemanha reportar 944 mortes por covid-19 em 24 horas. A Itália também decidiu manter 
o lockdown nacional até o dia 11 de janeiro. O Reino Unido registrou no dia dia 5 mais de 
60 mil novos casos, e o governo alertou que as restrições para conter o coronavírus 
podem ser mantidas por meses.  
 
O comércio internacional deve continuar a trajetória de recuperação em 2021, mas 
somente em 2022 as exportações e importações devem voltar ao nível de antes da 
pandemia, segundo diferentes organizações internacionais.  
Em volume, o comércio global teve forte queda em 2020, especialmente no primeiro 
semestre. No terceiro trimestre, começou uma recuperação nas exportações de produtos 
como eletrônicos, têxteis e automotivos, mas ainda bem abaixo dos níveis de 2019. 
 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê crescimento de 7,2% em volume no 
comércio global de mercadorias em 2021, após o colapso de 9,2% em 2020. Já o Banco 
Mundial prevê crescimento de 8,3%, ante queda estimada de 10,4% no ano passado. 
 
Pelas projeções mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), o comércio 
internacional de bens e serviços deve ter fechado 2020 com contração gigantesca de US$ 
3,2 trilhões em relação ao ano anterior. Neste ano, mesmo alcançando os US$ 23,8 
trilhões previstos, ainda estará abaixo do nível de 2019 em US$ 700 bilhões. 
 
Para a Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), no 
caso do comércio apenas de mercadorias, o colapso em valor é estimado em 5,6% em 
2020, bem mais suave que o colapso de 22% de 2009, na crise financeira global.  
O grosso da contração foi no setor de serviços, com baixa estimada em 15,4% em 2020, 
em relação a 2019, segundo a Unctad. É o maior declínio no comércio global de serviços 
desde 1990. 
 
A economia global deve crescer menos em 2021 do que o inicialmente previsto. É o que 
mostra o relatório “Global Economic Prospects”, divulgado, no último dia 5, pelo Banco 
Mundial, que agora prevê um avanço de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial neste 
ano, de 4,2% estimados em junho.  
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A instituição também revisou para cima as projeções de crescimento na América Latina e 
no Caribe. Em junho, a entidade previa que a região cresceria 2,8% neste ano. Agora, a 
estimativa é de avanço de 3,7%. Para 2020, o PIB regional deve recuar 6,9%, contra 7,8% 
previstos anteriormente. 
 
O Brasil deve crescer 3% em 2021, segundo o Banco Mundial, que já havia elevado esta 
previsão em outubro, após uma estimativa de avanço de 2,2% em junho. No caso do 
México, a expectativa de expansão do PIB passou de 3% para 3,7%. A previsão de 
crescimento da Argentina foi de 2,1% para 4,9%. 
 
Para a instituição, a melhora na confiança do consumidor e as condições favoráveis ao 
crédito devem garantir uma recuperação do consumo privado e do investimento no Brasil. 
Mas o setor de serviços deve ter uma recuperação mais lenta do que a indústria, em parte 
devido à “persistente aversão” ao risco entre os consumidores e a segunda onda do 
coronavírus. 
 
"A perspectiva de curto prazo permanece altamente incerta", disse o Banco Mundial em 
um comunicado. "Um cenário negativo em que as infecções continuem a aumentar e o 
lançamento de uma vacina que seja adiado pode limitar a expansão global a 1,6% em 
2021." 
 
O PIB agregado de mercados emergentes e economias em desenvolvimento – incluindo a 
China – deve saltar 5% em 2021, após uma contração de 2,6% em 2020. A economia da 
China deve expandir 7,9% este ano, depois de subir 2% em 2020, afirmou o Banco. 
 
O Banco Mundial projeta que o PIB dos EUA vai expandir 3,5% em 2021, depois de 
contração estimada de 3,6% em 2020. A zona do euro deve registrar crescimento da 
produção de 3,6% este ano ante queda de 7,4% em 2020. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a produção industrial avançou 1,2% em novembro em relação a outubro, na série com 
ajuste sazonal. Já ante o mesmo mês de 2019 a alta foi de 2,8%. Com isso, o setor acumula 
queda de 5,5% no ano e de 5,2% em 12 meses. 
 
Este é o sétimo mês de alta, o que faz com que o setor acumule crescimento de 40,7%, 
eliminando a perda de 27,1% registrada entre março e abril, que havia levado a produção 
ao nível mais baixo da série. Mesmo com esse desempenho positivo nos últimos meses, a 
indústria ainda se encontra 13,9% abaixo do seu nível recorde, alcançado em maio de 
2011. O avanço de 1,2% da atividade industrial na passagem de outubro para novembro 
de 2020 alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas e 17 dos 26 ramos 
pesquisados. 
 
Os dados divulgados pelo Banco Central (BC), indicam que o auxílio emergencial e a queda 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/entenda-como-a-china-pode-ultrapassar-os-eua-e-se-tornar-a-maior-economia-do-mundo-ate-2030.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/entenda-como-a-china-pode-ultrapassar-os-eua-e-se-tornar-a-maior-economia-do-mundo-ate-2030.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2021/01/com-auxilio-emergencial-inadimplencia-segue-em-queda-em-dezembro-diz-cnc.shtml
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do consumo em decorrência do isolamento social, ajudaram os depósitos em caderneta 
de poupança a superarem os saques em R$ 166,3 bilhões em 2020, maior valor da 
história. A captação líquida (diferença entre entradas e saídas) no ano foi 134% maior que 
o número mais alto registrado na série histórica do BC, de R$ 71 bilhões em 2013. Em 
relação a 2019 (R$ 13,2 bi), o número foi 12 vezes maior. 
 
O fechamento dos comércios, principalmente bares, restaurantes e shoppings, nos meses 
mais críticos da crise sanitária, fizeram as pessoas consumirem menos e depositarem mais 
recursos na modalidade poupança. 
 
Ao todo, os brasileiros depositaram R$ 3,1 trilhões na caderneta em 2020, maior valor da 
série. Os saques também bateram recorde no ano, com R$ 2,9 trilhões. O saldo da 
poupança fechou acima de R$ 1 trilhão em 2020. O estoque total aplicado na modalidade 
alcançou a marca histórica pela primeira vez em setembro. 
 
Os bancos preveem expansão de 7% no crédito em 2021, liderada pelas operações com 
recursos livres, aponta a edição de dezembro da Pesquisa de Economia Bancária, realizada 
pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre os dias 17 e 21 do mês de 
dezembro. É uma projeção ligeiramente mais otimista que a feita em novembro, quando a 
perspectiva era de um crescimento de 6,8% neste ano. 
 
As instituições também calculam que o saldo das operações de crédito tenha avançado 
13,7% em 2020, ante 11,8% na projeção de novembro. No ano que se encerrou, porém, o 
crescimento foi liderado pelas linhas com recursos direcionados, refletindo os 
empréstimos emergenciais para as empresas atravessarem a crise e a forte demanda por 
crédito imobiliário. 
 
Para 2021, a expectativa captada pela pesquisa é de alta de 9,6% no estoque de operações 
com recursos livres e de 3,4% nas linhas com recursos direcionados. No ano passado, as 
estimativas indicam crescimento de 14,7% no crédito livre e de 12,2% no direcionado. “Em 
2020, o crédito foi o grande muro de contenção para evitar o colapso da economia e a 
pesquisa confirma que em 2021 as concessões tendem a continuar estimulando a 
atividade”, afirmou, por meio de nota, o presidente da Febraban, Isaac Sidney. 
 
A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que as incertezas na evolução da economia e 
da pandemia levaram a uma queda de 0,4 ponto no Índice de Confiança Empresarial (ICE) 
entre novembro e dezembro de 2020, para 95,2 pontos. Com essa terceira queda 
consecutiva do ICE, o indicador caiu ao menor patamar desde agosto do ano passado (94,5 
pontos). 
 
O mês de dezembro trouxe poucas notícias boas na atividade econômica, admitiu o 
Superintendente de Estatísticas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (FGV/Ibre) 
Aloisio Campelo. O técnico comentou que o fim do pagamento do auxílio deve diminuir o 
consumo e, com isso, reduzir demanda interna. Isso vai influenciar negativamente no 
humor do empresário. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/solange-srour/2020/12/e-que-os-juros-permanecam-baixos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/solange-srour/2020/12/e-que-os-juros-permanecam-baixos.shtml
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Por sua vez, comércio e serviços, que representam mais de 70% do PIB do país, não se 
recuperaram do impacto negativo da pandemia. Isso porque, desde meados de março do 
ano passado, foram os mais afetados pela crise causada pela covid-19, devido à 
recomendação de restrição de circulação social, para inibir contaminação pela doença. 
 
A ausência de notícias boas no momento presente, bem como perspectivas negativas para 
os próximos meses, refletiram nos subindicadores componentes do ICE. O Índice de 
Situação Atual (ISA) caiu 0,2 ponto entre novembro e dezembro para 97,8 pontos; já o 
Índice de Expectativas (IE) caiu 0,3 ponto, para 94,3 pontos.  
 

1.3 Cenário Baiano 

A Bahia gerou 13.881 postos de trabalho com carteira assinada em novembro de 2020, 
resultado decorre da diferença entre 53.506 admissões e 39.625 desligamentos. Os dados 
são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de 
Trabalho do Ministério da Economia, e sistematizados pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
 
No acumulado de janeiro a novembro de 2020, ainda em função da influência do 
coronavírus, o saldo é negativo de 4.798 postos. A maioria dos setores gerou postos no 
mês de novembro de 2020. Predominam saldos positivos na série histórica do mês de 
novembro (2010-2020). O resultado ficou acima do verificado no mesmo mês do ano 
anterior, quando 3.958 postos de trabalho foram criados, sem as declarações fora do 
prazo. Em novembro, o estado ocupou a segunda posição em relação à geração de 
posições celetistas dentre os estados nordestinos e a oitava dentre os estados brasileiros. 
Na análise espacial da geração de emprego formal, observa-se no acumulado no ano de 
2020, o fechamento de postos de trabalho com carteira assinada na Região Metropolitana 
de Salvador (RMS) (-10.303 postos), o que levou o saldo do estado a fechar negativo no 
período, sobrepondo o saldo positivo de empregos celetistas gerados no interior do 
estado (+5.505 postos).  
 
Protocolo de intenções foi assinado, dia 6, entre o Governo do Estado e a Indústria Baiana 
de Bebidas (IBB) para implantar unidade industrial no município de Catu, com 
investimentos de aproximadamente R$ 250 milhões e previsão de gerar 450 empregos 
diretos e cerca de 1 mil indiretos. Originária de Minas Gerais, a indústria vai fabricar 
cerveja de malte e chope, com os rótulos Brussels e Estrella Sírius, e terá capacidade 
produtiva de até 1,2 milhão de hectolitro (hl) por ano.  
 
“Nós acreditamos que começando as obras civis em março, em 20 meses concluímos todo 
o processo de construção e iniciamos a parte da produção prevista. Escolhemos a Bahia 
pelo tamanho do mercado. A Bahia é o quarto maior mercado cervejeiro do Brasil, os 
consumidores baianos estão sempre abertos para novas marcas e outro ponto importante 
é o fator logístico. Estaremos muito bem localizados para atender os estados do 
Nordeste”, disse Andreney Evangelista, diretor regional da IBB. 
 
A Bahia tem uma das mais produtivas águas costeiras do Brasil, seja de água doce a 
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salgada. Diante dessa realidade geográfica, o setor pesqueiro pretende investir até R$ 
214,6 milhões em três empresas que serão instaladas no estado e, juntas, devem gerar 1,3 
mil empregos diretos e indiretos. O segmento incentivado pelo Governo do Estado 
também é responsável pelo aporte de R$ 19,7 milhões de investimentos em outras 
quatros unidades industriais já implantadas em municípios baianos, e que geram 468 
empregos. Os números são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) que 
acompanha os empreendimentos.  
 
Com o volume de R$ 200 milhões, a unidade da Ocean Grown Brazil Criação de Peixes e 
Crustáceos, que está sendo implantada no município de Ilhéus, terá a produção voltada 
para peixe inteiro, peixe sem cabeça, vísceras e filé de peixe. Com a instalação, a unidade 
irá criar 75 empregos nos primeiros 5 anos de operação e a capacidade de produção será 
por volta de 4,2 mil toneladas por ano. O beneficiamento do produto poderá ser realizado 
sob encomenda ou através de prestação de serviço por terceiros, exclusivamente na 
Bahia. 
 
A Peixaria Brasil, em implantação em Lauro de Freitas, prevê aporte de R$ 12,6 milhões, 
geração de 100 postos de trabalho e deve iniciar a operação no segundo semestre de 
2021. Em Feira de Santana, a Porto Frio Comércio e Armazenagem está investindo R$ 2 
milhões na implantação de uma unidade de peixes congelados e deve gerar 76 empregos. 
A previsão de iniciar a produção é até 2025.  
 
A Bahia se manteve líder na geração de energia elétrica a partir das fontes eólica e solar 
no país em 2020. Pelo segundo ano consecutivo, o território baiano ocupa a primeira 
posição do ranking nacional na produção em ambas as fontes renováveis. O trabalho que 
vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado, através das Secretarias de 
Infraestrutura (Seinfra) e de Desenvolvimento Econômico (SDE), para a atração de 
investimentos contribui na consolidação do resultado. Na fonte eólica, o estado gerou 
12.590,21 GWh de janeiro a setembro de 2020, segundo o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS). O inicio das atividades de 17 novos parques em 2020 ajudaram na 
permanência do primeiro lugar na produção energética a partir da fonte dos ventos no 
Brasil. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 

 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu terceiro levantamento 
relativo à safra 2020/2021, estima a produção de grãos em 9,9 milhões de 
toneladas na Bahia, ligeira queda de 1,3% em relação ao ciclo 2019/2020.  
 

 A estimativa para a área plantada (3,1 milhões de hectares) indicou um patamar 
próximo ao do ciclo anterior. O rendimento médio esperado é de 3,2 t/ha, inferior 
(-1,5%) ao da safra passada. 
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 A produção de algodão ficou projetada em 1,1 milhão de toneladas, que 

corresponde a queda de 23,7% na comparação com a safra anterior. A área 
plantada ficou estimada em 251 mil hectares.  
 

 A Conab estima que a produção de soja alcance uma nova expansão na temporada 
que se inicia, somando 6,4 milhões de toneladas (de 1,7 milhão de hectares 
plantados), 4,8% superior à do período anterior, e rendimento médio projetado em 
3,8 t/ha. 
 

 A safra de milho, por sua vez, poderá ficar em torno de 2,4 milhões de toneladas, o 
que representa variação negativa de 4,1% em relação à colheita 2019/2020. A 
principal contribuição deve vir da safra de verão (1,8 milhão de toneladas). 
 

 Para o feijão, a estimativa aponta uma produção de 333 mil toneladas, cerca de 
14,1% inferior à colheita anterior. Estima-se que a área plantada com a leguminosa 
ocupe 442 mil hectares e a produtividade média da lavoura alcance 752 kg/ha na 
temporada 2020/2021. 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial nacional da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo 
IBGE, em novembro de 2020, cresceu 1,2% frente a outubro, na série com ajuste 
sazonal. Após sete meses de alta, o setor acumulou crescimento de 40,7%, 
eliminando a perda de 27,1% registrada entre março e abril, momento de 
agravamento do isolamento social por conta da pandemia da covid-19, que havia 
levado a produção ao nível mais baixo da série. Mesmo com o desempenho 
positivo nos últimos meses, a indústria ainda se encontra 13,9% abaixo do seu nível 
recorde, alcançado em maio de 2011. Em relação a novembro de 2019, na série 
sem ajuste sazonal, a indústria avançou 2,8%. Com isso, o setor acumula perda de 
5,5% no ano e queda de 5,2% em 12 meses. (IBGE, 08/01/2021). 
  

 O avanço de 1,2% da atividade industrial na passagem de outubro para novembro 
de 2020 alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas e 17 dos 26 
ramos pesquisados. Entre as grandes categorias econômicas, em relação a 
novembro de 2020, os Bens de capital (7,4%) e os Bens de consumo duráveis 
(6,2%) tiveram as maiores taxas positivas, com ambas marcando o sétimo mês 
seguido de expansão e acumulando, nesse período, avanços de 129,7% e 550,7%, 
respectivamente. Os Bens de capital e os Bens de Consumo duráveis estão 12,2% e 
2,7% acima do patamar de fevereiro. Entre as atividades, a influência positiva mais 
relevante foi a de Veículos automotores, reboques e carrocerias (11,1%). Esse setor 
acumulou alta de 1.203,2% em sete meses consecutivos de crescimento na 
produção, superando em 0,7% o patamar de fevereiro. (IBGE, 08/01/2021).   
 

 O Índice Gerente de Compras™ IHS (PMI®) da Markit para a indústria brasileira era 
de 61,5 em dezembro, indicando uma melhora na integridade do setor. O índice 
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principal caiu de 64,0 em novembro, mas ainda é consistente com um crescimento 
acentuado. O resultado elevado refletiu grandes aumentos nas vendas, na 
produção e na taxa de emprego, e também um crescimento acentuado no índice 
de prazo de entrega do fornecedor. Novos pedidos de mercados domésticos e de 
exportação aumentaram. As vendas totais expandiram em um ritmo acelerado 
que, no entanto, foi o mais fraco em cinco meses, enquanto os pedidos 
internacionais cresceram na menor taxa no período atual de quatro meses de 
crescimento. O índice de estoques de insumos reduziu drasticamente, com 
fabricantes relatando dificuldades contínuas na obtenção dos principais materiais. 
De fato, dezembro teve uma pressão maior nas cadeias de suprimentos, destacada 
pela terceira deterioração mais rápida do desempenho dos fornecedores na 
história da pesquisa. (IHS Markit, 04/01/2021). 
 

 No setor de veículos, segundo apuração da Federação Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fenabrave), o mês de dezembro registrou o maior volume 
de emplacamentos de veículos de todo o ano de 2020 no estado da Bahia. 
Considerando todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, 
caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos), 
foram emplacadas 17.178 unidades, em dezembro, contra 15.089 veículos, no mês 
anterior, numa alta de 13,8%. O levantamento, que tem como base os dados do 
Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan), apontou  que em relação a 
dezembro de 2019, quando foram comercializadas 15.430 unidades, houve 
aumento de 11,3%. Já no acumulado do ano, houve queda de 16,7% (145.302 
unidades contra 174.537 registradas em 2019). (Fenabrave, 05/01/2021). 
 

 No setor de bebidas, a Indústria Baiana de Bebidas (IBB) vai implantar unidade 
industrial no município baiano de Catu, com previsão de gerar 450 empregos 
diretos e cerca de mil indiretos. O investimento é de aproximadamente R$ 250 
milhões. Oriunda de Minas Gerais, a indústria vai fabricar cerveja de malte e 
chope, com os rótulos Brussels e Estrella Sírius, e vai ter capacidade produtiva de 
até 1,2 milhão de hectolitro (hl) por ano. O protocolo de intenções foi assinado 
com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE). A previsão é que sejam gerados mais de mil empregos indiretos. (A Tarde, 
06/01/2021). 
 

 No setor de energia, o ano de 2020, que registrou retrações intensas no consumo 
de energia ao longo de todo o primeiro semestre, encerrou com uma perspectiva 
positiva para o indicador. Em dezembro, houve crescimento de 3,3% nos volumes 
consumidos no Sistema Interligado Nacional – SIN, quando comparados com o 
mesmo mês de 2019. Os dados, ainda preliminares, integram o boletim 
InfoMercado Quinzenal, publicado pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica – CCEE. O resultado reflete a forte ampliação do mercado livre, que 
apresentou alta de 13,4% no período. Já o Ambiente de Contratação Regulada – 
ACR teve uma leve retração de 0,8%. Boa parte dessas variações, no entanto, 
decorrem da migração de consumidores entre os segmentos. (CCEE, 07/01/2021). 
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 Ainda no setor de energia, segundo os dados prévios analisados pela CCEE, sempre 
em relação a dezembro de 2019, houve um aumento de 1,8% de geração de 
energia no último mês do ano passado. As usinas hidráulicas apresentaram 
redução de 3,8% e as fotovoltaicas de 2,1%. As demais fontes registraram aumento 
nas suas gerações, com destaque para as usinas térmicas, com avanço de 18,3%, e 
as eólicas, com 10,3%. O menor crescimento da geração, quando comparado com 
o aumento do consumo, pode ser explicado por uma parcela representativa de 
energia importada no mês, que somou 1.347 MW médios, de acordo com as 
informações preliminares. Este volume, caso fosse integrado ao montante gerado, 
levaria a uma evolução do resultado estimada em 3,6%. (CCEE, 07/01/2021). 
 

 A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) aponta que 2020 foi 
um ano de novos recordes para o setor solar fotovoltaico no Brasil. O segmento 
atraiu mais de R$ 13 bilhões em investimentos em 2020, incluindo as grandes 
usinas e os sistemas de geração em telhados, fachadas e pequenos terrenos. O 
resultado representa um crescimento de 52% em relação aos investimentos 
acumulados no País desde 2012. De acordo com a entidade, os investimentos de 
2020 criaram mais de 86 mil novos empregos no Brasil, espalhados por todas as 
regiões do território nacional. Em 2020, as contratações cresceram 62% em relação 
aos empregos acumulados no País desde 2012. Em termos de capacidade de 
geração de energia elétrica limpa e renovável, o Brasil possui atualmente 7,5 GW 
de potência operacional da fonte solar fotovoltaica, crescimento de 64%, mesmo 
em meio a um ano desafiador de pandemia global. Os investimentos acumulados 
deste segmento ultrapassam os R$ 15 bilhões. (Portal Solar, 07/01/2021). 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) de 
dezembro revelou que 66,3% dos consumidores estão endividados, representando 
uma alta de 0,3 ponto percentual com relação a novembro. No ano, o indicador 
registrou aumento de 0,7 ponto percentual. (CNC, 06/01/2021).  
 

 Ainda de acordo com a Peic, apesar da alta do endividamento, houve uma redução 
no número de pessoas inadimplentes. O total de famílias com dívidas ou contas em 
atraso reduziu pela quarta vez consecutiva, passando de 25,7%, em novembro, 
para 25,2%, em dezembro. Em comparação com igual mês de 2019, a proporção 
cresceu 0,7 ponto percentual. (CNC, 06/01/2021).  
 

 O estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) informa que em 
dezembro, o consumidor ficou menos motivado para realizar compras, devendo 
afetar nos resultados das vendas do Natal. Para o presidente do instituto, Claudio 
Felisoni de Angelo, as razões podem ser atribuídas aos efeitos da pandemia, como 
questões de renda e mais restrições de mobilidade, além da Black Friday. (Ibevar, 
05/01/2021).  
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 A projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da 
Bahia (Fecomércio-BA) é que no ano, as vendas do comércio devam retrair em 
5,6%. O faturamento estimado para o acumulado de 2020 é de 95,2 bilhões, sendo 
o pior resultado dos últimos dez anos. Em relação ao ano passado, a queda das 
vendas na Bahia será de 5,6 bilhões de reais. (Fecomércio-BA, 05/01/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio elaborado pela Fecomércio-BA 
retrai, em dezembro, 1,7% ao passar dos 105,3 pontos para 103,6 pontos. Apesar 
da redução da confiança, o índice ainda permanece na área de otimismo, acima 
dos 100 pontos. Na comparação com igual período de 2019, a queda foi de 11,6%. 
(Fecomércio-BA, 05/01/2021). 
 

 O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Fecomércio-BA registrou 
alta de 7,2% em dezembro, em função da melhora do mercado de trabalho, da 
injeção do 13º salário, das oportunidades de compras da Black Friday e do Natal. 
Nesse cenário, a projeção da Fecomércio-BA para as vendas em dezembro é 
apresentar um aumento de 2,4%. Embora o consumo ainda avance lentamente o 
Nível de Consumo Atual passou dos 61 pontos em novembro para os atuais 61,2 
pontos. (Fecomércio-BA, 06/01/2021). 
 

 A medição da empresa de pesquisas GfK realizada em parceria com a 4E 
Consultoria aponta que, em novembro, o volume de vendas no varejo eletrônico 
caiu 6,6% em relação a outubro, na comparação dessazonalizada. De acordo com o 
Índice GfK-4E de Atividade no Varejo Eletroeletrônico, em relação a igual mês de 
2019, houve expansão de 23,6%. (Valor Econômico, 05/01/2021).  

 

5. Serviços & Turismo 
 

 A Bahia se manteve líder na geração de energia elétrica a partir das fontes eólica e 
solar no país em 2020. Pelo segundo ano consecutivo, o território baiano ocupa a 
primeira posição do ranking nacional na produção em ambas as fontes renováveis. 
O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governo do Estado, através das 
Secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Desenvolvimento Econômico (SDE), 
para a atração de investimentos contribui na consolidação do resultado. Na fonte 
eólica, o estado gerou 12.590,21 GWh de janeiro a setembro de 2020, segundo o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O inicio das atividades de 17 novos 
parques em 2020 ajudaram na permanência do primeiro lugar na produção 
energética a partir da fonte dos ventos no Brasil. (Secom). 
 

 A liderança na geração solar nacional também continua com a Bahia. A produção 
estadual de energia elétrica a partir da fonte fotovoltaica foi de 1.376,72 GWh 
entre os meses de janeiro e setembro de 2020, de acordo com o ONS. Atualmente, 
32 empreendimentos fotovoltaicos se encontram em funcionamento divididos 
entre oito cidades e colaborando para a manutenção do estado como líder na 
classificação. Nesse ano, a usina solar do Aeroporto de Salvador entrou em 
atividade no mês de agosto e com a capacidade instalada de 3,3 MW. (Secom). 
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 O Governo do Estado publicou na edição desta quarta-feira (06) do Diário Oficial, a 

licitação para mais uma etapa de requalificação da mais tradicional feira de 
Salvador: São Joaquim. O local será reestruturado para garantir aos feirantes e 
clientes conforto, higiene e segurança com um investimento de R$28 milhões, 
viabilizado em parceria com o Governo Federal (Ministério do Turismo). Iniciado o 
processo licitatório, a previsão é de que a obra comece ainda nos primeiros meses 
deste ano (2021). (Setur). 
 

 Após alguns meses registrando baixos índices de voos e de passageiros, o setor 
aéreo segue se recuperando e ajudando na retomada do turismo no país. Dados da 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram que do início da pandemia – 
abril – até o mês de novembro do ano passado, o número de passageiros 
circulando nos aeroportos aumentou mais de 11 vezes, saindo dos 838,4 mil e indo 
para 9,83 milhões. O índice, também, foi crescente em relação ao número de voos. 
De acordo com a agência, foram 85,2 mil pousos e decolagens contra 11,8 mil, no 
mesmo período. (MTur). 
 

 O número de empregos nos segmentos de Alojamento e Alimentação, atividades 
ligadas ao setor de turismo, interrompeu ao menos duas quedas consecutivas 
registradas no ano passado, entre fevereiro-abril e maio-julho. No último trimestre 
analisado, agosto e outubro de 2020, pela primeira vez no ano, o número não foi 
negativo, apresentando uma variação de 4% na comparação trimestral. 
Estatisticamente, esta variação não é significativa, mas representa uma 
estabilidade nesse agrupamento de atividade. “O setor de turismo foi um dos mais 
impactados pela pandemia de covid-19. Mas, aos poucos, já estamos vivenciando a 
retomada das atividades, de forma segura e responsável, em todo o país. A 
interrupção das taxas negativas de ocupação no setor sinaliza, para os próximos 
meses, uma perspectiva positiva em todo o país”, avalia o ministro do Turismo, 
Gilson Machado. Os dois segmentos, Alojamento e Alimentação, registraram um 
total de quase 4 milhões de trabalhadores no país no trimestre agosto-outubro. Os 
dados, divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua). (MTur). 
 

 Um dos destaques do início da retomada do turismo brasileiro no ano passado, os 
feriados nacionais são a grande aposta para a guinada do setor em 2021. Neste 
ano, eles serão responsáveis por nove dias de descanso, sendo três deles 
prolongados, caso do último dia 1º de janeiro (sexta-feira), dia da Confraternização 
Universal. Para se ter uma ideia, só nos três últimos feriados de 2020, mais de 6 
milhões de pessoas viajaram pelos principais destinos turísticos do país e 
movimentaram a economia desses locais. (MTur). 
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6. Comércio Exterior 

 

 Graças à queda mais forte das importações do que das exportações, a balança 
comercial do Brasil terminou 2020 com superávit de US$ 50,9 bilhões, alta de 5,9% 
em relação ao saldo de 2019. Apesar do saldo positivo, houve redução do comércio 
internacional ao longo do ano: as exportações recuaram 7% em relação a 2019. 
Ainda assim, vale o destaque positivo das vendas externas de commodities, em 
especial do agronegócio, favorecidas pela demanda mundial por produtos básicos 
elevada. Ao mesmo tempo, as importações tiveram queda de 10,4%, refletindo a 
atividade econômica mais fraca na média do ano. 
 

 O saldo comercial em 2020 refletiu efeitos da contração da atividade econômica 
doméstica, mas também foi beneficiado pela retomada mais forte da demanda por 
commodities. A balança comercial de dezembro registrou déficit de US$ 42 
milhões, resultado da diferença entre US$ 18,365 bilhões em exportações e US$ 
18,407 bilhões em importações. Esse déficit em dezembro reflete a recuperação 
dos desembarques, além da compra de uma plataforma de petróleo.  
 

 Embora positivo, o superávit comercial obtido em 2020, reflete uma deterioração 
dos componentes de comércio exterior do país, sob impacto da pandemia do novo 
coronavírus. Embora o resultado, divulgado pelo Ministério da Economia, tenha 
ficado 5,9% acima do registrado em 2019 (US$ 51 bilhões), ainda assim é menor do 
que o saldo de 2018 (US$ 58 bilhões). No ano, houve queda de 7% no valor total 
das exportações. A redução das importações foi maior, de 10,4%. Por isso, a 
diferença entre os produtos comprados e vendidos pelo Brasil no mercado 
internacional permaneceu positiva, impulsionando o superávit. 
 

 Desde o início da pandemia, o ministro Paulo Guedes (Economia) apostou na 
balança comercial como fator para suavizar a queda do Produto Interno Bruto. Em 
agosto, por exemplo, ele disse que o impacto da crise nas exportações foi 
praticamente zero – embora naquele momento as vendas ao exterior já 
registrassem uma queda de 6%. Apesar das declarações do ministro, os números 
mostram que o país teve dificuldades nessa área. O saldo do ano, de US$ 51 
bilhões, veio pior do que a projeção do governo, que estava em US$ 55 bilhões. A 
corrente de comércio, que soma os valores vendidos e comprados, recuou 8,4%, 
totalizando US$ 368,7 bilhões. Esse indicador é considerado o mais importante 
pela equipe econômica porque mede o dinamismo do comércio exterior do país. 
(Folha de S. Paulo, 05/01/2021). 
 

 A agropecuária ganhou importância e movimentou boa parte da economia na 
década passada. De 2011 a 2020, as exportações do agronegócio ficaram próximas 
de US$ 1 trilhão, deixando um saldo comercial do setor de US$ 800 bilhões, sem 
considerar os gastos com importação de insumos. Os dados do Ministério da 
Economia, mostram que o ano de 2020 esteve entre um dos melhores anos. O 
avanço do país, em volume e em variedade de produtos em mercados até então 
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pouco explorados, fez com que a participação das exportações do agronegócio, 
que somavam 37% do total da balança comercial em 2000, subisse para 49% em 
2020. As exportações tiveram reflexos na renda dos produtores e no poder de 
investimentos, e também nos preços internos, que, em muitos casos, passaram a 
refletir os valores externos. (Folha de S. Paulo, 05/01/2021). 
 

 O comércio internacional deve continuar a trajetória de recuperação em 2021, mas 
somente em 2022 as exportações e importações devem voltar ao nível de antes da 
pandemia, segundo diferentes organizações internacionais. A vacinação contra a 
covid-19, já iniciada em vários países, ajuda a restaurar a confiança de 
consumidores e executivos após a pior recessão global em décadas. No entanto, o 
ritmo da retomada do comércio global pode ser acidentado, com novos 
confinamentos devido a novas ondas da pandemia. O sentimento entre analistas 
na cena comercial internacional coincide com a de Paul Krugman, prêmio Nobel de 
Economia, de que os próximos meses “serão o inferno em termos políticos, 
epidemiológicos e econômicos”’, mas em algum momento em 2021 as coisas 
começarão a melhorar nos Estados Unidos e, espera-se, no resto do mundo. (Valor 
Econômico, 04/01/2021). 
 

 A OMC prevê crescimento de 7,2% em volume no comércio global de mercadorias 
em 2021, após o colapso de 9,2% em 2020. Já o Banco Mundial prevê crescimento 
de 8,3%, ante queda estimada de 10,4% no ano passado. Pelas projeções mais 
recentes do FMI, o comércio internacional de bens e serviços deve ter fechado 
2020 com contração gigantesca de US$ 3,2 trilhões em relação ao ano anterior. 
Neste ano, mesmo se alcançar os US$ 23,8 trilhões previstos, ainda estará abaixo 
do nível de 2019 em US$ 700 bilhões. Para a Unctad, no caso do comércio apenas 
de mercadorias, o colapso em valor pode ter sido de “apenas’’ 5,6% em 2020, bem 
mais suave que o colapso de 22% de 2009, na crise financeira global. O grosso da 
contração encontra-se no setor de serviços, com baixa estimada em 15,4% em 
2020, em relação a 2019, segundo a Unctad. É o maior declínio no comércio global 
de serviços desde 1990. (Valor Econômico, 04/01/2021). 
 

 Para o Brasil, mesmo com divergências sobre o ritmo de retomada da atividade 
doméstica e sobre a evolução da pandemia e seus impactos no comércio 
internacional, projeções de analistas convergem para uma balança comercial em 
2021 com dinâmica diversa da de 2020, ano marcado por superávits gerados por 
queda de importações e de exportações. Para o ano em curso, analistas esperam 
saldo positivo resultante de crescimento nas duas pontas, com superávit estimado 
entre US$ 40 bilhões e US$ 69 bilhões. As exportações devem continuar 
beneficiadas pelo ambiente internacional, marcado pela forte retomada da China e 
pela alta dos preços de commodities. Já as importações serão estimuladas pela 
continuidade da recuperação gradual da atividade interna, além da perspectiva de 
uma taxa de câmbio menos depreciada que os níveis observados em 2020. (Valor 
Econômico, 06/01/2021). 
 

 A recessão profunda e a forte desvalorização do real gerado pela pandemia devem 
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ter levado a conta corrente brasileira a um déficit bastante baixo em 2020 e, para 
este ano, o avanço das exportações pode tornar o cenário ainda mais benigno, 
avaliam algumas instituições. Embora não seja consenso, há quem veja até chance 
de superávit nas transações correntes, que mostram o resultado das trocas 
comerciais, de serviços e de rendas entre residentes e não residentes no país. 
Desse modo, é um cenário de contas externas extremamente tranquilas. O Banco 
Safra, por exemplo, projeta um saldo positivo de US$ 5,2 bilhões em 2021, 
equivalente a 0,3% do PIB. O número está distante dos superávits de dois dígitos 
observados entre 2004 e 2006, mas também ficaria bem acima da última vez em 
que o país apresentou resultado positivo (US$ 408 milhões em 2007). (Valor 
Econômico, 06/01/2021). 

 

 

7. Finanças Públicas 
 

 A Lei Complementar 176/2020 que visa a compensação da Lei Kandir (Lei 
Complementar 876/1996) foi sancionada ainda no ano de 2020 antes do recesso 
do Congresso Nacional. Vale dizer que com a sua aprovação, estados e municípios 
serão compensados diante das perdas sofridas com as desonerações de produtos 
primários e semielaborados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) em cerca de 65 bilhões de forma escalonada até 2037. Desse total, 
75% dos recursos serão destinados a estados e 25% aos municípios. Entre os 
estados mais beneficiados estão São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Paraná. Tais recursos injetarão importantes recursos para a retomada das 
atividades econômicas no período pós-crise da pandemia.    
 

 Inicialmente previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em R$ 1.088, o novo 
salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021 será de R$ 1.100. Aprovado 
através de Medida Provisória 1.021/2020 e publicado no Diário Oficial da União em 
30 de dezembro, o reajuste não sofreu aumento real, somente repôs as perdas 
com a inflação, consideradas pelo governo as altas dos preços de alimentos e a 
revisão da tarifa da energia elétrica, principalmente. A previsão de alta de 5,22% 
usa como base anual o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/146145


 

14 

Semanal (4-10/01/2021) 
 

  

Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção (2020-2021)(1)
 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

Nov. Dez. Jan./21 Fev. Tendência 

Indústria (out.) -6,5 -6,9 -6,2 -3,2 -1,5 -1,0  
 

Comércio (out.) 11,3 -4,4 -2,4 4,3 2,9 -0,6  
 

Serviços (out.) -6,9 -17,2 -14,8 -5,6 -6,2 -4,2  
 

Agricultura (nov.)(2) 21,5    21,5 21,5 21,5 
 

Exportações (nov.) 2,2 -7,2 -11,8  5,8 0,3 0,2 
 

Importações (nov.) -3,1 -32,6 -35,5  -1,5 12,0 10,0 
 

ICMS (nov.)(3) 15,7 0,6 -0,4  4,6 4,9 -1,8 
 

FPE (nov.)(3) 12,3 -4,3 1,2  6,2 12,3 -12,5 
 

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  

Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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