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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 

  

Indicadores divulgados, no começo do mês de abril pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), numa ilustração dos danos 

causados pela pandemia do novo coronavírus, revelaram, que, praticamente todas 

as grandes economias, como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, e 

Japão, tiveram a maior queda da história em seu potencial de crescimento, com a 

sinalização de “forte desaceleração”. Diante do agravamento da pandemia da 

Covid-19, as economias desenvolvidas vêm tomando medidas que podem ser 

classificadas como políticas fiscais expansionistas. 

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 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. 

Os indicadores antecedentes de março apontam para uma parada acentuada da 

economia mundial. O Índice de Mercado dos Gerentes de Compras (PMI) global 

caiu de 47,1 para 40,7 pontos, menor patamar desde dezembro de 2008, 

sugerindo um crescimento interanual de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial no primeiro trimestre.  

Portanto, no cenário internacional, a crise está instalada e os governos vêm 

utilizando várias políticas para reduzir os impactos econômicos e sociais o que vai 

depender da duração do isolamento social. 
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1.2 Cenário Nacional 

A maior crise sanitária dos últimos 100 anos provocada pela Covid-19 atingiu e se 

transformou também numa crise econômica. Dada à dimensão continental do 

Brasil e da heterogeneidade das suas diferentes regiões, como densidade 

populacional, índices de desenvolvimento, os efeitos serão diferentes em cada 

região do País. Até agora o maior número de casos tem se concentrado na região 

Sudeste. 

Os indicadores até agora divulgados (dados do bimestre) sinalizavam para a 

recuperação da atividade econômica A produção industrial de fevereiro cresceu 

0,5% em relação a janeiro, segundo resultado positivo consecutivo. O comercio 

também cresceu na mesma base de comparação. Por outro lado, o setor de 

Serviços registrou resultado negativo de 1,0%. 

As estimativas para a safra de grãos, em 2020, são de mais um recorde segundo 

o IBGE com 245 milhões de grãos e crescimento de 1,5%, cujos preços vão 

depender da demanda externa nesse cenário de crise global. 

As exportações  registraram queda de 3,2% no trimestre, já indicando os efeitos 

da pandemia. A OMC revisou a projeção de queda de até 32% para comércio 

mundial em 2020. 

O indicador que deixa as autoridades econômicas preocupadas é a taxa de 

desemprego, que subiu no trimestre encerrado em fevereiro para 11,6% com 12,3 

milhões de desempregados, após dois trimestres de queda. 

Com agravamento do desemprego causado pela pandemia o governo federal 

lançou em , (07.04), o aplicativo para solicitação do benefício de R$ 600 a R$ 

1.200 para ajudar trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores 

individuais (MEIs) durante a crise do novo coronavírus, beneficiando mais de 33 

milhões de pessoas. O valor será pago por três meses, mas poderá ser 

prorrogado pelo Executivo 

Alem disso, disponibilizou linhas de financiamento às empresas com liberação de 

recursos emergenciais para sustentação de renda das famílias, como do saque de 

R$ 1.045,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS ), a partir de 15 

de junho. 

Nesse cenário de retração da atividade econômica, o que não falta são previsões 

sobre a taxa de crescimento do PIB em 2020, cuja amplitude entre a taxa mínima 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/novo-saque-do-fgts-pode-ser-de-r-1000-por-conta-devido-ao-coronavirus-estuda-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/novo-saque-do-fgts-pode-ser-de-r-1000-por-conta-devido-ao-coronavirus-estuda-governo.shtml
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e máxima é bem ampla. Os mais otimistas projetam queda de 1,0% e os 

pessimistas de até 6,0%.  Esse intervalo tão grande se deve a grande incerteza 

sobre a duração da pandemia e de que forma a atividade econômica vai voltar 

após o fim da crise. 

O PIB chinês do primeiro trimestre e o comportamento de importantes indicadores 

nos EUA podem ser uma prévia do que deve acontecer em outros países, 

inclusive o Brasil. 

1.3 Cenário Baiano 

A pandemia também atingiu a Bahia, embora os números apresentados ainda não 

sejam alarmantes diante das medidas de contenção adotadas pelos governos 

estadual e municipal. 

No aspecto econômico, a Bahia se descolou do Brasil. Os primeiros resultados 

foram satisfatórios na safra de grãos, indústria e exportações. Comércio e serviços 

registraram queda. Essa queda na atividade econômica terá reflexos sobre a 

arrecadação de impostos. Segundo estimativa da Secretaria da Fazenda, pode 

haver uma perda de receita de R$ 1,5 bilhão apenas entre os meses de abril e 

junho deste ano. 

A economia mundial em queda e a brasileira no mesmo ritmo, apontam previsões 

para a economia baiana também nada animadoras. 

As primeiras projeções, usando modelos e sensibilidade dos analistas apontam 

para uma queda entre 2% e 5% do PIB da Bahia em 2020 

Os detalhamentos dos setores são apresentados a seguir, destacando alguns 

fatores que podem afetar as atividades de cada setor. 

 

1. AGROPECUÁRIA  

 

 A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) emitiu nota no dia 06/04 em 

que assegura a capacidade de a produção agrícola nacional atender às 

necessidades de consumo da população. A safra de grãos estimada para o ciclo 

2019/2020 é de 251,9 milhões de toneladas, sendo que mais de 90,0% da colheita 

estão concentradas nas culturas de soja, milho, trigo, arroz e feijão, as mais 

consumidas no país. De acordo com a instituição, esse volume produzido de grãos 

supera o consumo interno verificado no ano passado em 100 milhões de 
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toneladas. Assegura também que a rede de armazenagem - pública e privada - e 

de logística garante o abastecimento da população, inclusive dos seus segmentos 

mais vulneráveis. 

 

 A estimativa do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de março 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a safra de 

grãos (cereais, leguminosas e oleaginosas) de 2020 indicou redução de 3,9 

milhões de toneladas em relação à previsão de fevereiro, que fora estimada em 

245,2 milhões de toneladas. Ainda assim, a expectativa para o ano é de uma safra 

recorde nacional de grãos da ordem de 241,5 milhões de toneladas, que supera 

em 1,5% a safra de 2019. 

 

 Na Bahia houve uma variação negativa de 85,4 mil toneladas na comparação 

entre os levantamentos de março e fevereiro. Com isso a produção de grãos no 

estado ficou estimada em 8,7 milhões de toneladas. Ainda assim, prevê-se um 

crescimento de 5,0 % na comparação com 2019. Destaques positivos para a 

produção de soja (4,0%), de milho (14,8%) e de feijão (10,7%).  A produção de 

algodão deverá ser inferior em 7,6% à de 2019, frustrando expectativas iniciais de 

expansão da colheita da fibra. 

 
 

 Dados preliminares do Ministério da Agricultura sinalizam que o abate de bovinos 

nos frigoríficos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) sofreu forte 

perda de ritmo no primeiro trimestre de 2020 - da ordem de 23,9% em comparação 

com o mesmo período do ano passado. A queda já vinha sendo observada no 

primeiro bimestre do ano. Mas, a redução da demanda – restaurantes, bares e 

hotéis, principalmente - em razão das restrições de circulação e paralisação do 

comércio nas principais cidades do país aprofundou a retração no mês de março. 

Pelo lado dos produtores, os pecuaristas têm segurado o gado no pasto, a fim de 

manter os preços em patamares mais altos.    

 
 

 Os efeitos econômicos da pandemia recaem principalmente sobre os pequenos e 

médios produtores, que enfrentam maiores incertezas quanto ao escoamento e 

comercialização de sua produção. Nesse sentido, os segmentos mais afetados, 

imediatamente, têm sido os da produção de frutas, de hortifrutis, de leite e de 

carne. A queda na demanda por carne pode afetar indiretamente a produção futura 
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de milho, cujo volume é voltado basicamente para o abastecimento interno de 

ração animal. Os preços mantêm-se ainda em patamar elevado em relação ao 

mesmo período do ano passado, mas podem recuar devido ao excesso de oferta 

no mercado. 
 
 

2. INDÚSTRIA  

 
 A produção física da indústria baiana recuou 3,2% em fevereiro, frente ao mês 

imediatamente anterior, após crescer 8,9% em janeiro de 2020. Na comparação 

com igual mês do ano anterior, a indústria baiana assinalou aumento de 3,3%. No 

primeiro bimestre do ano, a indústria registrou crescimento de 5,8%, em relação ao 

mesmo período anterior. O indicador, no acumulado dos últimos 12 meses, 

apresentou decréscimo de 1,7% frente ao mesmo período anterior. 

 

 No confronto de fevereiro de 2020 com igual mês do ano anterior, a indústria 

baiana apresentou aumento de 3,3%, com cinco das 12 atividades pesquisadas 

assinalando aumento da produção: Derivados de Petróleo (41,9%), Celulose, 

papel e produtos de papel (27,2%), Bebidas (6,5%), Couro, artigos para viagem e 

calçados (1,9%) e Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 

(15,2%). As principais contribuições negativas foram em Veículos (-21,3%) e 

Metalurgia (-48,0%). Outros setores que apresentaram resultados negativos foram: 

Extrativa (-7,7%), Produtos químicos (-1,6%), Minerais não metálicos (-5,7%), 

Produtos alimentícios (-1,4%) e Borracha e de material plástico (-0,8%). 

 

 Na indústria de Produtos químicos as expectativas para o período da quarentena 

indicam ainda algum aquecimento da atividade, por conta da ampliação da 

demanda em segmentos mais críticos. Muitos produtos fabricados ao longo da 

cadeia química são utilizados para garantir a higienização dos ambientes (cloro, 

álcool gel, sanitizantes, desinfetantes, detergentes, entre outros), muitos entram na 

linha de frente diretamente nos hospitais (medicamentos, gases medicinais, 

destaque para o oxigênio, anestésicos, luvas, máscaras cirúrgicas e descartáveis 

em geral, bolsas de sangue), dentre tantos outros. Segundo a Associação 

Brasileira de Indústrias Químicas (Abiquim), há uma preocupação das empresas 

em relação a algumas medidas que vem sendo tomadas na direção da quarentena 

e que podem inviabilizar a produção, a logística do transporte de produtos pelas 

rodovias, além do fato de os trabalhadores não conseguirem chegar às fábricas. 
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 Segundo a Abiquim, a principal questão é manter a produção das fábricas de 

insumos em operação e, inclusive, ocupar eventuais capacidades ociosas. 

Inclusive, está havendo um enorme esforço das áreas técnicas das empresas em 

direcionar a produção para esses produtos de maior necessidade neste momento, 

e que estão em falta no mundo, para suprir as necessidades de ampliação da 

demanda. Não basta apenas facilitar a importação, a questão é que para alguns 

produtos não há de onde trazer. Então, o setor deverá aproveitar as cadeias 

existentes e estimular todas as empresas na busca por alternativas. 

 A Braskem tomou uma série de medidas preventivas para zelar pela saúde e 

segurança de todos os integrantes. A empresa determinou trabalho remoto (flex 

office) para funcionários que fazem parte dos grupos vulneráveis e dos escritórios. 

Na linha de produção, a companhia está atuando com equipe reduzida para a 

continuidade segura das operações e reforçou orientações dos órgãos de saúde. A 

companhia se juntou a parceiros da cadeia da química e do plástico para doar 

materiais essenciais para o combate ao novo coronavírus nos hospitais da rede 

pública. A resina termoplástica doada pode produzir mais de 60 milhões de 

máscaras ou mais de um milhão de aventais. A Braskem doará também material 

para fabricação de embalagens para 750 mil litros de álcool líquido e em gel, para 

mais de 500 mil almotolias (um tipo de frasco plástico para álcool em gel utilizado 

em hospitais), além de 10 mil caixas de hipoclorito para diluição ou uso como água 

sanitária e mais de 150 mil sacos plásticos para lixo hospitalar. 

 Na produção de Derivados de petróleo, a Petrobras informou que não fechará as 

refinarias. A companhia afirma que para preservar os ativos em função de uma 

potencial redução de demanda por combustíveis e da sobreoferta de petróleo no 

mercado, aprovou um patamar de produção de petróleo no Brasil para o mês de 

abril de 2,07 milhões de barris por dia (bpd). Dessa maneira, haverá um 

acompanhamento diário da projeção de produção, elevando ou diminuindo as 

restrições para garantir a produção média do volume de 2,07 milhões bpd em abril. 

As condições do mercado serão avaliadas continuamente e, em caso de 

necessidade, realizará novos ajustes na produção de petróleo, sempre garantindo 

as condições de segurança para as pessoas, operações e processos. 

 No setor de Metalurgia, a planta da Parapanema em Dias D´Ávila permanece 

operando normalmente neste momento, com pleno funcionamento de seu 

complexo industrial, cadeia de suprimentos e escritórios corporativos, estes em 
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grande parte em regime de trabalho remoto (home office). A Companhia reforça 

que é fornecedora essencial na cadeia produtiva de diversas outras indústrias, e 

continua entregando produtos fundamentais para setores indispensáveis à 

população neste momento de crise generalizada, como os segmentos de 

infraestrutura hospitalar, saneamento básico, gases, setor de energia elétrica, 

dentre outros. Porém, a Companhia não garante que não seja impactada, pois 

está exposta a riscos operacionais decorrentes da redução da atividade 

econômica, bem como está sujeita a eventuais restrições legais e de força maior 

que venham a ser impostas em virtude da Covid-19. 

 No setor de Celulose e papel, a parada geral programada para maio da Veracel foi 

adiada para o mês de agosto. A empresa mantém a operação da fábrica estável e, 

consequentemente, a produção de celulose, matéria-prima de artigos de higiene 

básica, como papel higiênico, papel lenço, entre outros. 

 No setor automotivo, verifica-se forte redução do emplacamento de veículos na 

Bahia em março. Conforme divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de 

Veículos Automotores (Fenabrave), foram emplacados 5.782 veículos no período, 

um volume 15,6% menor em relação a março do ano passado. Dentre os 

segmentos, o emplacamento de veículos leves caiu 16,1%, enquanto o de 

pesados recuou 7,7%. Para abril, as medidas para mitigar a disseminação do novo 

coronavírus deverão manter o ritmo de emplacamentos inferior ao mesmo período 

do ano passado.  

 A produção de veículos na Bahia irá reduzir nos próximos meses, pois a previsão 

de retorno à operação da indústria baiana é em meados de abril. No primeiro 

bimestre do ano, a queda na produção de veículos baiana já alcança 9,0%, 

comparada ao mesmo período do ano anterior. Ressalta-se que toda a cadeia de 

suprimentos do setor também interrompe suas atividades, aguardando o 

posicionamento do setor automotivo, como por exemplo, o de produção de pneus. 

 A produção de minerais não metálicos já acumula queda de 14,5% no primeiro 

bimestre do ano, e reflete a parada do setor de Construção. Conforme o Sindicato 

Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), as vendas de cimento registraram forte 

retração a partir de meados de março, causada, principalmente, pelas restrições 

de circulação e na abertura de lojas de materiais de construção, além da redução 

no ritmo das obras por conta da limitação do transporte público, de comércios e 

serviços de suporte próximos as construções. No Nordeste, as vendas de cimento 
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caíram 2,6% no mês de março, e no trimestre o segmento acumulava um 

crescimento de 1,3%. 

3. Comércio Varejista 

 

 As vendas no comércio varejista baiano recuaram em 0,7% em fevereiro de 2020, 

na comparação com igual mês do ano anterior. Enquanto o varejo nacional 

registrou a expansão no volume de negócios de 4,7%, em relação à mesma base 

de comparação. No bimestre a taxa do volume de negócios foi negativa em 0,1%. 

 

 Na análise sazonal, o comércio varejista no estado baiano ficou estável para o 

comércio restrito, e cresceu 1,5% no ampliado. Já o varejo nacional registrou 

crescimento em fevereiro de 1,2% no restrito, e 0,7% no ampliado. Esse 

comportamento nas vendas deverá mudar nos próximos meses, após as medidas 

para conter a propagação do novo coronavírus. 

 

 As projeções preliminares do mercado é retração superior a 10% nas vendas de 

março para o comércio varejista ampliado, na série livre de influências sazonais. 

Dados da Fenabrave, a associação das concessionárias antecipa queda de 18,6% 

na comercialização de automóveis em março frente a fevereiro. 

 

 Para o varejo restrito, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 

Vargas (Ibre/FGV) prevê, preliminarmente, queda de 3,1% nas vendas em março, 

em relação ao mês anterior. A menor intensidade na previsão de retração das 

vendas se dá em função do segmento de Hiper e super, e artigos farmacêuticos 

terem suas vendas intensificadas nesse período, já que por serem atividades 

essenciais não tiveram as suas atividades suspensas. Contrariamente ao que se 

verificou no segmento como o de móveis e eletrodomésticos, e de tecidos, 

vestuário e calçados. 

 

 Na avaliação da Tendências Consultoria, o varejo ampliado deverá recuar 0,7% 

em 2020, pois mesmo com o relaxamento da quarentena, os consumidores 

deverão seguir contidos em seus gastos, em razão do desemprego e insegurança 

em circular nas ruas para fazer as suas compras. 
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 De acordo com pesquisa realizada no fim de março pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), 89,2% dos 17,2 milhões de pequenos negócios do País 

apresentaram redução nos valores vendidos durante a crise. 

 
 Ainda de acordo com a pesquisa do Sebrae, a redução média das vendas em uma 

semana com medidas de isolamento social é de 69,3% em relação a uma semana 

normal de funcionamento. Como alternativa para amenizar os efeitos da crise, o 

Sebrae está estimulando o comércio de bairro. Outra alternativa encontrada pelo 

Sebrae é negociar com grandes cadeias de fornecedores e de logística para obter 

mais prazos de pagamento para os pequenos negócios, em torno de 90 a 180 

dias. 

 

 Na Bahia, de acordo com a análise do Sistema Fecomércio a expectativa para as 

vendas na Páscoa em abril mudou de alta de 4,9% para queda de 5,6%, por conta 

do coronavírus. De acordo com a entidade o varejo de chocolates no Estado vai 

deixar de vender 7,25 milhões de reais, uma vez que o faturamento esperado era 

de R$ 72,6 milhões e, após a revisão, o montante movimentado deve ser de R$ 

65,4 milhões de reais. 

 
 Ainda de acordo com a Fecomércio, a comemoração do Dia das Mães também 

terão as vendas comprometidas com a pandemia do coronavírus. Outra medida 

que deve impactar o setor na Bahia é o cancelamento da comemoração do São 

João nos municípios do interior do estado. Segundo a Fecomércio essa medida 

deverá provocar queda nas vendas de 23%. Os segmentos de supermercados, 

vestuário e calçados deverão ser mais atingidos com o cancelamento dos festejos 

juninos. 

 
4. Serviços & Turismo 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo 

IBGE, sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia (SEI), o volume de serviços no Brasil marcou retração de 1,0% em fevereiro 

de 2020, na comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste 

sazonal), após ter registrado ampliação de 0,4% no mês de janeiro. Esse foi o 

resultado negativo mais intenso desde julho de 2018 (-3,1%). Em sentido oposto, a 

Bahia expandiu 0,4% mantendo a tendência de crescimento iniciada no mês de 
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janeiro (1,6%). Essa é a segunda variação positiva consecutiva no ano de 2020, 

acumulando ganho de 2,0%.  

 O resultado do volume para a Bahia foi motivado, principalmente, pelo período de 

férias, que geralmente ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, confirmado pelo 

Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), marcando dois meses 

consecutivos de Otimismo Moderado no ano de 2020, após amargar anos 

sucessivos de Pessimismo em sua média histórica. 

 O setor de serviços, que é o mais relevante na composição do PIB baiano, em 

torno de 70%, é o que mais tem sido afetado pela paralisação da economia desde 

março, devido a pandemia. A confiança do empresário baiano para o mês de 

março de 2020 marcou Pessimismo Moderado, com isso, não deve-se esperar 

bons resultados para o volume de serviços, no mesmo mês. 

 

 As empresas do setor de serviços vêm enfrentando muitas dificuldades para 

manterem seus negócios em meio a pandemia do novo coronavírus, 

principalmente, aquelas atividades que dependem diretamente de um fluxo 

presencial de pessoas, como é o caso das atividades de Serviços prestadas às 

famílias, e Transportes. Por outro lado, o Distanciamento Social, principal medida 

utilizada pela maioria das regiões do país, fortaleceu o Home Office, necessitando 

cada vez mais das atividades de Serviços de informação e comunicação, e das 

atividades de Serviços profissionais, administrativos e complementares. 

 

 O volume das atividades turísticas brasileira, que está contida no setor de 

serviços, marcou retração de 0,3% em fevereiro de 2020, na comparação com o 

mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após ter registrado queda 

de 0,4% no mês de janeiro. Essa é a segunda variação negativa consecutiva no 

ano de 2020, acumulando perdas de 0,7% no bimestre. Em sentido oposto, a 

Bahia expandiu 2,0% invertendo a queda notada no mês de janeiro (-0,3%) 

acumulando ganho de 1,7% no primeiro bimestre de 2020. 

 O resultado do volume das atividades turísticas para a Bahia foi motivado, 

principalmente, pelo carnaval, que neste ano ocorreu no mês de fevereiro e no ano 

passado aconteceu no mês de março. É importante frisar que não se deve  

esperar por uma variação positiva no mês de março de 2020, em função da 
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pandemia que afetou fortemente as atividades turísticas, comprometendo a 

dinâmica econômica das empresas do ramo.  

 
 É indiscutível, que para minimizar, os impactos negativos sobre os negócios das 

empresas, e contribuírem para a atividade econômica, políticas públicas 

direcionadas ao setor são necessárias, tais como: redução de impostos e taxas, 

subsídios para pagar salários e outros custos fixos, redução das tarifas de água e 

luz, prorrogação de pagamentos, ampliação de linhas de crédito, e 

refinanciamentos de dívidas por intermédio das instituições públicas e privadas. 

 

 Com o intuito de reduzir os impactos negativos, o Governo do Estado da Bahia, 

publicou o no dia 07 de abril de 2020, o decreto nº 19.619, que prorroga prazos de 

recolhimento do ICMS apurado e devido, no âmbito do Simples Nacional, por 

microempresas e empresas de pequeno porte optantes, inclusive por 

Microempreendedor Individual – MEI (DOE, 2020). No mesmo dia, o plenário do 

Senado aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 1.282/2020, que institui o 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe) para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios 

durante a pandemia do novo coronavírus (PLANALTO, 2020). 

 

 No dia 09 de abril de 2020, o Governo do Estado da Bahia, declara estado de 

calamidade pública em todo o território baiano, afetado por doença infecciosa viral, 

por meio do decreto nº 19.626 (DOE, 2020). Com este novo decreto, o estado e 

municípios poderão acessar recursos federais via Secretaria Nacional de Proteção 

e Defesa Civil para que sejam utilizados no combate à pandemia da Covid-19. 

Esta medida facilita o acesso dos municípios que já tenham casos confirmados do 

novo coronavírus, bem como ao Estado, reduz a burocracia e acelera as etapas 

para liberação do dinheiro (Secom, 2020). 

 

 É importante destacar que, desde a segunda quinzena do mês de março de 2020, 

vem crescendo a iniciativa de bancos e entidades do governo que apostam na 

prorrogação do pagamento de dívidas e no aumento do crédito para às empresas 

manterem seus negócios, e segurar a economia. Além dessas, outras medidas 

foram adotadas para conter a crise, mas, até o momento, não foi visualizado 

nenhuma iniciativa da principal Agência de Fomento do Estado da Bahia 

(DESENBAHIA), com medidas financeiras de suporte às empresas baianas. 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141363
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5. Comércio Exterior 
 

 Mesmo influenciado por um comércio mundial pouco dinâmico, agravado pela 

pandemia da Covid-19, as exportações baianas cresceram 8,3% em março, 

revertendo a queda registrada até fevereiro. No trimestre, as vendas externas 

baianas alcançaram US$ 1,8 bilhão, com crescimento de 1,6% comparado a igual 

período do ano passado. 

 

 O desempenho positivo deve-se ao bom desempenho do quantum em 21,1%, 

principalmente de derivados de petróleo (82,5%); papel e celulose (41,2%) e 

algodão (74%). Os preços médios, entretanto, recuaram ao ritmo da retração 

global e despencaram 16,1%, sempre comparados a igual período do ano anterior. 

As maiores desvalorizações ocorreram nos setores de papel e celulose (-23,5%), 

petroquímicos (-15,1%), metalúrgicos (-43%) e minerais (-25,7%), por ordem de 

importância na pauta. 

 

 Dado o agravamento da pandemia e seus reflexos nos preços das commodities e 

da demanda mundial principalmente por manufaturados, não é esperado aumento 

das exportações baianas este ano. A esperada boa safra agrícola e a 

normalização das atividades portuárias na China, entretanto, devem garantir os 

embarques desses produtos negociados com antecedência, além da boa 

rentabilidade aos exportadores, que compensaram as quedas nos preços pela 

desvalorização cambial. 

 

 As importações por sua vez, deverão amargar queda histórica, já acumulando no 

trimestre redução de 30,1%. As perspectivas de redução acentuada no ritmo de 

atividade interna, a desvalorização do real, o impacto da perda de renda sobre o 

consumo e a inanição da indústria, devem afetar duramente as compras externas 

do estado em 2020. 

 

 Diversas instituições multilaterais como a OCDE e OMC divulgaram previsões 

pessimistas na segunda semana de abril para a economia e comércio mundial em 

2020, já que não é possível ver muito longe - não se sabe quando a pandemia 

será vencida e os números atuais apenas refletem um presente tenebroso. A OMC 

apresentou dois cenários e no melhor deles o comércio internacional declinará 

13% em 2020. No pior, 31,9%. A redução do comércio será tão mais intensa 

quanto maior for a participação nas cadeias globais de valor, especialmente na de 
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automóveis e eletrônicos. 

 

 Na Ásia, Europa e Estados Unidos, as exportações perderão mais vigor que as 

importações. Na América do Sul, pouco integrada globalmente, ocorrerá o 

contrário, com queda maior das compras externas. Da mesma forma, os países da 

região, não são grandes exportadores de serviços, setor gravemente afetado pelas 

defesas levantadas contra a Covid-19. Em tese, isto permitiria que os saldos 

comerciais não sofressem redução violenta ou que o setor externo contribuísse 

positivamente para o PIB. Mas esta não é a realidade de muitos dos países da 

região. 

 

 O Brasil que é um exportador relevante de commodities, está em baixa no 

mercado internacional, com poucas chances de recuperação diante da prostração 

da economia global. Espera-se que a demanda inelástica por esses bens - 

petróleo e metais, mantenha seu superávit comercial, mesmo que desidratado. 

 

 Para venda de manufaturas, os mercados encolherão, caso dos EUA e Europa. 

Antes de o mundo entrar em parada súbita para deter a Covid-19, o Banco Central 

reviu para baixo o desempenho comercial e projetou saldo de US$ 33,5 bilhões. É 

bastante provável que ele fique muito abaixo disso. O Ministério da Economia não 

fez previsões. 

 

 Para a Bahia, que já vinha sendo afetada pela recessão na Argentina e pela 

guerra comercial sino- americana, espera-se – muito por conta do desempenho da 

agricultura e da celulose -,  que as exportações voltem 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. Para as importações, por enquanto, não se 

permite ver ainda o fundo do poço. 
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Tabela: Perspectivas de Curto Prazo: Bahia 2020 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2020
( 1) 

(%)  

Tendência 
Mensal Ano 12 Meses Mar. Abr. Maio Jun. 

Indústria (fev.) 3,3 5,8 -1,7 -4,0 -2,5 -0,2  
 

Comércio (fev.) -0,7 -0,1 1,7 -6,5 -4,5 -2,5  
 

Serviços (fev.) -3,7 -3,9 -2,8 -7,0 -8,5 -9,0  
 

Agricultura (mar.)
2
 5,0    5,0 5,0 5,0 

 

Exportações (mar.) 8,3 1,6 -7,0  2,0 -16,8 -4,5 
 

Importações (mar.) -34,7 -30,1 -25,5  -27,8 -29,7 -2,5 
 

ICMS (mar.)
3
 4,0 7,1 4,3  -4,0 -3,5 -3,0 

 

FPE (mar.)
3
 -5,1 3,0 6,4  -3,0 -2,5 -2,0 

 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Nota: 
Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  
Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano 
anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses 
anteriores;  
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos;  
(3) SEFAZ e Tesouro Nacional: variação nominal 
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Coordenação de Acompanhamento Conjuntural (CAC) 
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