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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou, dia 11, os novos pedidos 
semanais de seguro-desemprego, um indicador de demissões. Essas caíram para 793.000, 
nível que ainda permanece alto. Na semana, encerrada em 06 de fevereiro, os pedidos de 
demissões caíram 19.000 em relação aos níveis da semana anterior, que foram revisados 
para cima pelas autoridades. 
 
A crise induzida pelo novo coronavírus atingiu em cheio o mercado de trabalho nos 
Estados Unidos e, apesar de uma recuperação em relação às piores semanas de março e 
abril, esse indicador continua bem acima dos recordes de um ano atrás, quando foram 
registrados 204 mil pedidos. 
 
O fraco declínio da semana passada indica que a reativação da economia não conseguiu 
melhorar o nível de emprego. Este cenário impulsiona um novo plano de alívio para a 
economia proposto pelo governo Joe Biden, que precisa da aprovação dos republicanos 
no Congresso. 
 
Relatório da Organização das Nações Unidas informou, dia 10, que a recuperação do 
comércio global deve desacelerar novamente no primeiro trimestre de 2021, já que a 
pandemia de coronavírus continua afetando o setor de viagens, depois que o comércio 
mundial caiu 9% em 2020.  
 
Depois que os lockdowns fizeram o comércio despencar 15% no primeiro semestre de 
2020, há uma recuperação no segundo semestre, com o comércio global de bens subindo 
cerca de 8% no quarto trimestre em comparação com o terceiro, disse a Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês). Isso 
devido, principalmente, aos países em desenvolvimento, especialmente os do Leste 
Asiático, com o comércio de produtos originários da região crescendo 12% no quarto 
trimestre em relação ao ano anterior. 
 
"Economias do Leste Asiático têm liderado o processo de recuperação com forte 
crescimento das exportações e ganhos de participação no mercado global", disse a 
Unctad, acrescentando que a maioria dos setores industriais se recuperou no quarto 
trimestre, exceto energia e transporte.  
 
Para o primeiro trimestre de 2021, o órgão projeta uma queda de 1,5% no comércio de 
bens em relação ao trimestre anterior e uma perda de 7% no comércio de serviços, 
embora tenha dito que suas previsões eram incertas devido à pandemia e sobre pacotes 
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de estímulo. 
 
A atividade econômica da América Latina e do Caribe não retornará a níveis pré-pandemia 
de produção até 2023, e o PIB per capita alcançará esses níveis apenas em 2025, mais 
tarde do que em outras partes do mundo, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Entre os principais fatores, o Fundo listou a falha em conter as novas infecções por covid-
19, a imposição de novos lockdowns por coronavírus e mudanças no comportamento das 
pessoas. 
 
O FMI disse que uma recuperação fraca nos mercados de trabalho provocará danos sociais 
mais permanentes, enquanto a mudança no sentimento do investidor internacional 
"pressionará países com vulnerabilidades fiscais e externas". Na semana passada a 
diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse que o aumento da dívida na região 
não é a principal preocupação do fundo. "O que estamos pedindo na América Latina é, por 
favor, concentrem-se nas reformas que trarão mais vitalidade para o crescimento", disse 
ela. 
 
As projeções mais recentes do FMI apontam que o PIB na América Latina e Caribe crescerá 
4,1% em 2021 e 2,9% em 2022. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostraram que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro 
fechou em 0,25%, puxado pela gasolina e pelo gás de cozinha. Em 12 meses, o acumulado 
foi de 4,56%. A expectativa de analistas consultados pela Reuters era de que o índice 
ficaria em 0,31%.  
 
As subcategorias, a gasolina e o gás de botijão respondem por mais da metade da alta da 
inflação de janeiro, com 0,15 ponto percentual. Também contribuíram positivamente para 
o avanço, o automóvel novo (0,04 p.p.), lanche (0,03 p.p.) e frutas (0,03 p.p.). Já dos nove 
grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em janeiro. A maior variação 
(1,02%) veio do grupo Alimentação e bebidas — apesar de ter desacelerado em relação a 
dezembro, quando avançou 1,74% —, seguido por Transportes (0,41%) e dos Artigos de 
residência (0,86%). 
 
A produção industrial brasileira fechou o ano de 2020 com queda em 12 dos 15 locais 
pesquisados pelo IBGE. A indústria geral do país registrou retração de 4,5% na 
comparação com 2019. Foi o segundo ano seguido de queda. 
 
De acordo com o IBGE, dos 12 locais com queda na produção, em sete o recuo foi mais 
intenso que o total da indústria. Somente Pernambuco, Rio de Janeiro e Goiás registraram 
crescimento da indústria na comparação com 2019. 
 
Ao apresentar os dados da indústria nacional, o IBGE já havia adiantado que o maior 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/fmi/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/02/producao-industrial-tem-queda-pelo-segundo-ano-seguido-e-fecha-2020-com-um-tombo-de-45percent-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/02/producao-industrial-tem-queda-pelo-segundo-ano-seguido-e-fecha-2020-com-um-tombo-de-45percent-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/02/producao-industrial-tem-queda-pelo-segundo-ano-seguido-e-fecha-2020-com-um-tombo-de-45percent-aponta-ibge.ghtml
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impacto na queda do setor partiu do segmento de veículos automotores. Ao divulgar os 
dados regionalizados, o instituto enfatizou que foi de São Paulo, o maior parque 
automotivo do país, a principal influência negativa na produção de veículos. 
 
O IBGE informou no dia 10 que as vendas no varejo brasileiro recuaram 6,1% em 
dezembro na comparação com o mês anterior e subiram 1,2% sobre um ano antes. É a 
pior variação para dezembro da série histórica que teve início em 2000. Entre as 
explicações, estão o fim do auxílio emergencial em dezembro e os impactos nefastos da 
pandemia para o bolso dos brasileiros. 
 
Todas as dez atividades do comércio varejista, contando com varejo ampliado, fecharam 
dezembro com queda frente a novembro. No varejo ampliado, a queda em veículos, 
motos, partes e peças foi de 2,8% enquanto em material de construção, o recuo foi 1,8%. 
O cenário é diferente no acumulado anual de 2020. Cinco setores tiveram alta: material de 
construção (10,8%), móveis e eletrodomésticos (10,6%), artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (8,3%), hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (4,8%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico 
(2,5%). 
 
O volume de serviços prestados no Brasil caiu forte 7,8% em 2020, na comparação com o 
ano anterior, conforme divulgou o IBGE. Trata-se da queda mais intensa da série histórica 
da pesquisa, iniciada em 2012. Até então, a maior queda anual tinha sido a registrada em 
2016 (-5%). Em dezembro, o setor recuou 0,2% frente a novembro, interrompendo uma 
sequência de 6 meses consecutivos de alta. Na comparação com dezembro de 2019, a 
queda foi de 3,3%, a 10ª taxa negativa seguida nessa base de análise. 
 
O setor, que possui o maior peso no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), tem sido o 
mais afetado pela pandemia de coronavírus e é o que apresenta a recuperação mais lenta. 
A queda de 7,8% ao longo dos 12 meses de 2020 fez com que o setor de serviços 
acumulasse uma perda de 7,7% em nove anos, que é o período da atual série histórica da 
Pesquisa Mensal de Serviços. 
 
Em meio à pandemia de coronavírus, o índice de atividades turísticas despencou 36,7% 
em 2020 frente a igual período de 2019, já na comparação com dezembro de 2019, houve 
queda de 29,9% do indicador, segundo divulgou o BGE. 
 
O desempenho do setor de turismo foi pressionado, sobretudo, pelos ramos de 
restaurantes, transporte aéreo, hotéis, transporte rodoviário coletivo de passageiros, 
catering, bufê e outros serviços de comida preparada e agências de viagens. Todas as 12 
unidades da federação investigadas pelo IBGE registraram taxas negativas, com destaque 
para São Paulo (-40,0%), seguido por Rio de Janeiro (-30,9%), Minas Gerais (-35,2%), Bahia 
(-37,2%) e Rio Grande do Sul (-43,3%). Na passagem de novembro para dezembro, o 
indicador ficou estável, interrompendo uma sequência de 7 altas. 
 
“Todas aquelas atividades de caráter presencial, como transporte aéreo de passageiros, 
restaurantes, hotéis, locações de automóveis e agências de viagens, puxaram o indicador 
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para baixo, fazendo com que ele ficasse estável nesse mês”, explica o gerente da pesquisa 
do IBGE, Rodrigo Lobo. 
 
O Banco Central informou nesta sexta-feira (12) que o Índice de Atividade Econômica (IBC-
Br) da instituição considerado uma "prévia" do resultado do PIB, aponta que a economia 
brasileira encolheu 4,05% em 2020. Se confirmado a queda, o PIB interromperá uma 
sequência de três altas seguida no nível de atividade e também representará a maior 
contração desde o início da série histórica do IBGE, que tem início em 1996. 
 
Embora o cálculo seja um pouco diferente, o IBC-Br foi criado para tentar ser um 
"antecedente" do PIB. O índice do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a 
indústria e o setor de serviços, além dos impostos. 
 
O mercado, segundo pesquisa realizada pelo Banco Central com mais de 100 instituições 
financeiras na semana passada, estima uma retração de 4,3% para a economia brasileira 
em 2019. O Ministério da Economia também estima uma queda de 4,5% e, para o BC, o 
tombo será de 4,4% no último ano. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 

A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informou, dia 8, que concluiu a rodada final do 
processo de venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, e que a melhor oferta 
recebida foi a do Mubadala Capital, de Abu Dhabi, no valor de US$ 1,65 bilhão (o 
equivalente a R$ 8,87 bilhões). 
 
O processo de venda da Rlam é o mais adiantado entre as 08 refinarias que a Petrobras 
pretende privatizar até o final de 2021 e que somam juntas cerca de metade da 
capacidade de produção de combustíveis do Brasil. 
 
A Rlam possui capacidade de processamento de 333 mil barris/dia (14% da capacidade 
total de refino de petróleo do Brasil), e seus ativos incluem quatro terminais de 
armazenamento e um conjunto de oleodutos totalizando 669 km. 
 
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), 
assinou um memorando de entendimentos com a Câmara do Comércio e Indústria Brasil-
Korea (CCIBK Brasil).  O termo é mais uma tentativa do Governo de solucionar a questão 
da Ford, atraindo investimentos coreanos, em particular nos segmentos automotivo, 
químico e petroquímico, farmacêutico, de tecnologia da informação e comunicação, agro 
industrialização, infraestrutura, saneamento, energias renováveis, educação, cultura, 
esportes e turismo. O memorando de entendimentos tem como objetivo o 
compartilhamento de informações técnicas, econômicas e jurídicas entre as partes, com 
apoio institucional, de mercado, engenharia, tributação e licenças e ou autorizações 
necessárias à realização de estudos e atração de investidores coreanos visando à futura 
implantação de projetos na Bahia.  
 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/17/governo-reduz-de-47percent-para-45percent-projecao-de-queda-do-pib-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/01/supremo-nega-suspender-venda-de-refinarias-da-petrobras-contestada-pelo-congresso.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/10/01/supremo-nega-suspender-venda-de-refinarias-da-petrobras-contestada-pelo-congresso.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/30/petrobras-espera-concluir-venda-das-oito-refinarias-ate-o-final-de-2021.ghtml
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As exportações baianas continuam surpreendendo positivamente, influenciada por preços 
mais altos e o aumento nos embarques de celulose, minerais e metalúrgicos. Em 
janeiro/2021, houve incremento de 1,2%, comparado a igual mês de 2020, ou o 
equivalente a US$ 615,4 milhões. É o terceiro mês consecutivo de alta nas vendas 
externas do estado, alavancadas pelas vendas do agronegócio, de commodities minerais, 
e do fortalecimento da China como principal parceiro comercial do Estado. 
 
O governo baiano obteve nos últimos seis anos uma economia real de R$ 7,8 bilhões nas 
despesas com o custeio da administração. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado 
(Sefaz-BA), o valor efetivamente gasto nesta área permaneceu nos mesmos patamares, 
chegando a registrar pequena redução no comparativo entre 2018 e 2020. 

O resultado é atribuído a política de Qualidade do Gasto Público implantada em 2015, 
logo no início da primeira gestão do governador Rui Costa. O cálculo leva em conta a 
inflação do período e concentra-se nas despesas de custeio, ou seja, aquelas relacionadas 
aos gastos com a manutenção da administração estadual, a exemplo de água, energia e 
material de consumo. 

Com base nos dados das pesquisas mensais do IBGE, referentes ao ano de 2020, 
sistematizadas e analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI) os resultados, principalmente, do quarto trimestre vieram abaixo do esperado, 
afetando o acumulado no ano. 
 
A indústria geral (extrativa mais transformação) cresceu modestamente dois meses 
consecutivos (novembro e dezembro) com taxas de 1,0% e 0,4%, o que não impediu que o 
último trimestre registrasse queda 2,0%. Porém na comparação com trimestre anterior 
registrou crescimento forte de 5,3%. No ano, a indústria fechou com retração de 5,3%, 
devido à expressiva contração no segundo trimestre de 21%. Mesmo diante de uma 
pandemia sem precedentes, alguns setores cresceram com Refino de Petróleo (13,7%), 
Produtos Químicos (4,2%), Celulose e papel (7,5%) e Bebidas (2,8%). 
 
As vendas no comércio varejista baiano decepcionaram, caindo em dezembro (-6,6%), 
registrando a segunda queda seguida, após três meses de expansão apresentou queda 
também com ajuste sazonal, em relação a novembro 4,3%, interrompendo uma sequência 
de crescimentos consecutivos nessa comparação. Na comparação trimestral o comércio 
ficou praticamente estável com taxa de 0,3%. 
 
Esses resultados demonstram como a redução do auxílio emergencial e o seu fim em 2021 
levaram os consumidores a adotar um comportamento mais cauteloso nas despesas, com 
isso elevando sua taxa de poupança com efeitos negativos sobre o comércio varejista. 
 
Algumas atividades apresentaram crescimento bem significativo, a exemplo de Móveis e 
Eletrodomésticos (14,6%); Materiais de Construção (9,6%), impulsionados pelo auxílio 
emergencial e o distanciamento social. No acumulado do ano, o desempenho do comércio 
foi negativo em 4,3%, devido à forte queda registrada no segundo trimestre, auge das 
medidas de contenção da pandemia e do fechamento de estabelecimentos comerciais não 
essenciais nesse período. 
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O setor de serviços, o mais afetado pela pandemia com a flexibilização das atividades 
econômicas, vem respondendo de maneira satisfatória, reduzindo efetivamente as fortes 
quedas do segundo e terceiro trimestres, embora registrando altas taxas negativas. Em 
dezembro em relação ao mês anterior caiu 0,9% e em relação ao ano passado queda de 
2,5%.  
 
Na comparação trimestral, o setor de Serviços mostra uma considerável recuperação em 
relação ao terceiro trimestre com crescimento de 19,5%. Já em relação ao quarto 
trimestre de 2019, ainda apresenta queda 4,7%, menor taxa dos quatro trimestres. Vale 
ressaltar que algumas atividades já começam a registrar resultados positivos: Outros 
serviços (12,7%), e Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,2%). A 
atividade de maior peso no índice Serviços prestados às famílias, no acumulado no ano, 
decresceu 39,8%, contribuindo decisivamente para queda do setor (14,8%). 
 
O índice de atividades turísticas da Bahia, em dezembro, apresentou crescimento de 7,6% 
frente ao mês imediatamente anterior, em relação a dezembro do ano passado queda de 
16,7%. É importante destacar que o mês de dezembro foi marcado pela suspensão das 
festas de final de ano na Bahia, devido à segunda onda da pandemia da covid-19, 
contribuindo para um arrefecimento das atividades no referido mês. No acumulado do 
ano, a queda foi de 38,3%, devido às significativas quedas do segundo e terceiro 
trimestres. 
 
Portanto, para uma recuperação mais acelerada do setor, se faz necessário a redução do 
prazo de vacinação, priorizando àquelas atividades em que o contato presencial é quase 
indispensável. 
 
Os resultados do quarto trimestre dessas pesquisas vieram abaixo do esperado, 
demonstrado pela surpreendente queda nas vendas no varejo, que arrefeceram as 
expectativas de um desempenho mais robusto. No entanto, uma queda acentuada para o 
PIB anual de 2020 projetada após a taxa do segundo trimestre, não se efetivará. 
 

 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 O primeiro Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 
IBGE, relativo a janeiro deste ano, estimou a produção baiana de 9,8 milhões de 
toneladas de cereais, oleaginosas e leguminosas em 2021, o que representa uma 
retração de 2,1% na comparação com 2020 – que foi o melhor resultado da série 
histórica da pesquisa. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021).  
 

 As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,15 milhões de hectares 
(ha), o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 1,1% na 
comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média dos grãos estimada 
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foi de 3,12 t/ha, cerca de 3,2% inferior à do ano passado. (IBGE, com elaboração da 
SEI, 2021). 
 

 A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, está projetada em 1,2 milhão 
de toneladas, que representa retração de 18,5% na comparação anual. A previsão 
de área plantada está em 266 mil ha, recuo de 15,6% na mesma base de 
comparação. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A soja, cuja fase de plantio está concluída, poderá alcançar produção de 6,4 
milhões de toneladas - a maior da série histórica do levantamento –, alta de 6,3%, 
em relação a 2021. A área plantada soma 1,7 milhão de ha, superando em 4,9% a 
de 2020 e o rendimento médio esperado da lavoura é de 3,8 t/há. (IBGE, com 
elaboração da SEI, 2021). 
 

 A safra de milho, por sua vez, tem previsão de recuo de 11,5%, podendo alcançar 
2,3 milhões de toneladas, no período. Com relação à área plantada (615 mil ha), 
estima-se uma ligeira retração (1,4%) na comparação anual. (IBGE, com elaboração 
da SEI, 2021). 
 

 Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 232,3 mil toneladdas, o 
que implica um recuo de cerca de 20,0%, em relação a 2020. Apesar disso, o 
levantamento revela uma área plantada 2,6% superior à verificada no ano passado 
e estimada em 435 mil hectares. (IBGE, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção de cacau irrigado no município de Riachão das Neves é uma novidade 
que está transformando a dinâmica no campo para pequenos produtores da 
região. A venda de cacau do oeste da Bahia nas prateleiras de supermercados é 
uma realidade. (Seagri, 2021). 
 

 Produtores da amêndoa abastecem os mercados da Bahia e também de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal. As áreas plantadas estão em fase 
experimental e mostram os excelentes resultados obtidos em mais de sete anos de 
projeto. Estão sendo testadas variedades e vem sendo cultivadas genéticas que 
produzem até dez vezes mais do que em regiões pioneiras, como o sul do estado. 
(Seagri, 2021). 
 

 De acordo com o gerente da agência do Banco do Brasil em Riachão das Neves, 
Idelvan Silva, “os créditos para produção de cacau já estão disponíveis para 
agricultores. Se o produtor se encaixar no perfil, ele receberá recursos para 
investir”. (Seagri, 2021). 
 

 Dois projetos de dez hectares já foram financiados pelo banco, relata o produtor 
Antelmo Farias, analisando que iniciativas semelhantes serão comuns. “Além 
desses recursos privados disponíveis, nossa região receberá incentivo do governo 
estadual”, observa. (Seagri, 2021). 
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 O secretário de Agricultura do Estado, Lucas Costa, visitou acompanhado do 
cacauicultor, as áreas de produção e o local do viveiro, onde se pretende produzir 
dois milhões de mudas enxertadas por ano. “Esse viveiro irá dinamizar a produção 
de cacau na região, apoiando os agricultores em um sistema capaz de aumentar a 
produtividade e impulsionar ainda mais essa atividade”, destacou o secretário. 
(Seagri, 2021). 

 

 
3. Indústria 

 
 A produção industrial baiana, divulgada na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) pelo 

IBGE, recuou 4,0% na passagem de novembro para dezembro. A indústria baiana 
fechou 2020 com queda de 5,3%, intensificando o recuo de 2,8% de 2019. É o pior 
resultado para um ano desde 2015, quando houve queda de 6,9%. Em relação a 
dezembro de 2019 a indústria avançou 0,4%. No último trimestre do ano, o setor 
recuou 2,0%. (IBGE, 09/02/2021). 
  

 Ainda de acordo com a PIM, o avanço de 0,4% de dezembro frente a dezembro de 
2019 alcançou seis dos 12 segmentos pesquisados. Entre as atividades, a maior 
influência veio de produtos químicos (30,0%). Outros setores que apresentaram 
resultados positivos foram: Metalurgia (42,3%), Celulose, papel e produtos de 
papel (8,5%), Couro, artigos para viagem e calçados (14,5%), Produtos de borracha 
e material plástico (7,6%) e Bebidas (11,0%). (IBGE, 09/02/2021).   
 

 No índice acumulado no ano, frente a igual período do ano anterior, o setor 
industrial mostrou redução de 5,3%, com resultados negativos em sete dos 12 
ramos. Destaca-se a queda em Veículos (-41,6%), Metalurgia (-30,4%), Couro, 
artigos para viagem e calçados (-21,5%) e Borracha e material plástico (-10,1%). 
Por sua vez, os segmentos Derivados de petróleo (13,7%), Celulose, papel e 
produtos de papel (7,5%), Produtos químicos (4,2%), Produtos alimentícios (1,4%) 
e Bebidas (2,8%) registraram aumento no período. (IBGE, 09/02/2021).   
 

 No quarto trimestre de 2020, comparado com o mesmo período do ano anterior, a 
indústria baiana assinalou queda de 2,0% após declínios de 20,9% e 4,3%, 
respectivamente, no segundo e terceiro trimestres de 2020. A redução na 
intensidade de perda observada no total da produção industrial na passagem do 
terceiro para o quarto trimestre de 2020 foi explicada, principalmente, pelo ganho 
de ritmo dos setores de Couros, artigos para viagem e calçados, de -20,6% para 
6,4%; Produtos químicos, de 6,8% para 29,3%; Celulose, papel e produtos de papel, 
de 1,2% para 7,6%, e Metalurgia, de -45,1% para -0,7%. (IBGE, 09/02/2021).  
 

 No setor de derivados de petróleo, a Petrobras informou que concluiu a rodada 
final da fase vinculante do processo de venda da RLAM e seus ativos logísticos 
associados, na Bahia, em que o Mubadala Capital apresentou a melhor oferta final 
no valor de US$ 1,65 bilhão. A assinatura do contrato de compra e venda ainda 
está sujeita à aprovação dos órgãos competentes. (Petrobras, 08/02/2021). 
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 O Governo do Estado, por meio da SDE, assinou, um memorando de 

entendimentos com a Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Korea. O termo é 
mais uma tentativa do Governo de solucionar a questão da Ford, atraindo 
investimentos coreanos, em particular nos segmentos automotivo, químico e 
petroquímico, farmacêutico, de tecnologia da informação e comunicação, agro 
industrialização, infraestrutura, saneamento, energias renováveis, educação, 
cultura, esportes e turismo. O memorando de entendimentos tem como objetivo o 
compartilhamento de informações técnicas, econômicas e jurídicas entre as 
partes, com apoio institucional, de mercado, engenharia, tributação e licenças e ou 
autorizações necessárias à realização de estudos e atração de investidores 
coreanos visando a futura implantação de projetos na Bahia. (Jornal Correio, 
10/02/2021). 
 

 No setor de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica liberou a operação em 
testes da unidade geradora UG5 de 4,2 MW de capacidade instalada, da EOL 
Ventos de São Januário 10. Localizada no município de Campo Formoso, no estado 
da Bahia, a usina é de titularidade da Parque Eólico Ventos de São Januário 10 S.A. 
O início da operação será a partir de 11 de fevereiro. (Canal de Energia, 
10/02/2021). 
 

 No setor de gás, a Gas Bridge pretende iniciar como comercializadora, no mercado 
livre, no primeiro semestre. Em paralelo a negociações com clientes e produtores 
de gás, prepara o terreno para atuar em outros nichos dentro do setor e promete 
investir US$ 300 milhões no campo de Manati (BA), para transformá-lo num ativo 
de estocagem de gás. O plano é começar a prestar o serviço a partir do fim de 
2022. A empresa pretende se consolidar como o primeiro provedor de estocagem 
do Brasil. Investimentos em infraestrutura (como unidades de processamento e de 
liquefação) e distribuição de gás natural liquefeito (GNL) para mercados 
desconectados da malha de gasodutos também estão no radar. No negócio de 
estocagem, por sua vez, a Gas Bridge tem contratos assinados com a Enauta, 
PetroRio e Geopark, no valor total de R$ 848,8 milhões, para compra de 65% do 
campo de gás de Manati (BA). A empresa também participa do processo de venda 
dos 35% da Petrobras na concessão. Tavares explica que o ativo, que está em fase 
de declínio da produção, possui vocação geológica para estocar gás. O plano da 
companhia é investir na conversão do campo para estocagem, num projeto de US$ 
300 milhões - incluindo a aquisição e conversão do ativo. (Valor, 12/02/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em dezembro de 2020 
retração de 6,6% em relação a igual mês do ano passado. Já no cenário nacional, 
houve crescimento de 1,2 nos negócios. (IBGE, 10/02/2021) 
 

 Na análise sazonal, o varejo no estado baiano recuou em 4,3%, enquanto nessa 
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mesma base de comparação, as vendas no país retraíram em 6,1%. No 
acumulando do ano, a taxa do comércio na Bahia foi negativa em 4,3%. (IBGE, 
10/02/2021). 
 

 Os segmentos de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos e Combustíveis e lubrificantes foram responsáveis por atenuar a 
intensidade do recuo nas vendas do varejo baiano em dezembro. Contrariamente 
ao comportamento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo e Tecidos, vestuário e calçados que exerceram influencia negativa. 
(IBGE, 10/02/2021). 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção apresentou no mês de 
dezembro de 2020 retração de 4,7% nas vendas, em relação à igual mês do ano 
anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi negativa em 7,9%. 
(IBGE, 10/02/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou queda de 1,8% nas vendas 
em dezembro de 2020, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
Material de construção, as vendas no mês de dezembro foram positivas em 6,1%, 
na comparação com o mesmo mês de 2019. (IBGE, 10/02/2021). 
 

 Após a divulgação da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de dezembro de 2020 
do IBGE a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
reviu as suas estimativas. As suas expectativas de crescimento do volume de 
vendas no varejo restrito em 2021 foram reduzidas de 3,9% para 3,5%. (CNC, 
10/02/2021). 

 

5. Serviços & Turismo 
 

 O volume de serviços na Bahia, frente ao mês de novembro, marcou queda com 
variação de 0,9%, após ter registrado avanço de 2,1% no mês anterior. Essa foi a 
primeira taxa negativa, interrompendo uma sequência de quatro taxas positivas. É 
importante destacar que o mês de dezembro foi marcado pela suspensão das 
festas de final de ano na Bahia, devido a segunda onda da pandemia da covid-19 
contribuindo para um arrefecimento das atividades no referido mês. (PMS). 
 

 O volume de serviços da Bahia retraiu 2,5%, em relação ao mesmo mês do ano de 
2019. Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para baixo, com 
destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestados às famílias 
(-14,7%), seguida por Serviços de informação e comunicação (-6,6%), e Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-4,9%). Em contrapartida, as 
atividades de Outros serviços (12,7%), e Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (4,2%) avançaram. (PMS). 
 

 A receita nominal de serviços da Bahia retraiu 2,3%, em relação ao mesmo mês do 
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ano de 2019. Três das cinco atividades puxaram a receita de serviços para baixo, 
com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestados às 
famílias (-17,4%), seguida por Serviços de informação e comunicação (-4,4%) e 
Serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,8%). Em 
contrapartida, as atividades de Outros serviços (15,7%), e Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (1,8%) cresceram. (PMS). 

 

 A infraestrutura turística do município de Mata de São João, na Costa dos 
Coqueiros, ganha novos equipamentos com a inauguração, do museu do Castelo 
Garcia D’Ávila, em Praia do Forte, e a construção de uma ciclovia em trecho que 
liga esta localidade ao distrito de Imbassaí. Outra novidade é a assinatura de 
ordem de serviço para a construção do Centro de Atendimento ao Turista – CAT, 
que será instalado em Imbassaí.  (Setur). 
 

 Em dezembro de 2020, o índice de atividades turísticas brasileira ficou estável 
(0,0%) frente a novembro de 2020, após sete meses de taxas positivas seguidas, 
período em que acumulou ganho de 120,8%. O segmento de turismo ainda 
necessita avançar 42,9% para retornar ao patamar de fevereiro de 2020 (mês que 
antecedeu aos efeitos da pandemia). As medidas contra a covid-19 (como o 
estímulo ao isolamento social) atingiram de forma mais intensa e imediata boa 
parte das atividades turísticas, principalmente ao transporte aéreo de passageiros, 
restaurantes e hotéis. Regionalmente, houve equilíbrio entre as unidades, onde 
seis das 12 unidades da federação acompanharam movimento de expansão, com 
destaque para Distrito Federal (16,6%), Bahia (7,6%), Goiás (4,6%), que registraram 
as variações positivas mais expressivas. Em sentido oposto, São Paulo (-4,3%), 
Santa Catarina (-3,9%), e Rio de Janeiro (-2,8%) foram as principais unidades que 
puxaram o resultado nacional para baixo. (PMS). 
 

 Em relação à receita nominal das atividades turísticas, frente a novembro de 2020, 
sete das 12 unidades marcaram ritmo de crescimento, nessa comparação a Bahia 
registrou a segunda maior variação positiva (8,7%) ficando abaixo de Distrito 
Federal (14,8%) e acima de Pernambuco (6,6%). (PMS). 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, Brasil caiu 29,9%, décima taxa negativa seguida, pressionado, 
principalmente, pela queda na receita de empresas que atuam nos ramos de 
restaurantes; transporte aéreo; hotéis; rodoviário coletivo de passageiros; 
agências de viagens; serviços de bufê; e locação de automóveis. Em termos 
regionais, todas as 12 unidades da federação pesquisadas tiveram recuo nos 
serviços voltados ao turismo, com destaque para São Paulo (-37,4%), Rio Grande 
do Sul (-37,3%), e Santa Catarina (-31,8%). Nessa comparação a Bahia apontou a 
segunda variação negativa menos expressiva (-16,7%), ficando entre Pernambuco 
(-21,9%) e Goiás (-8,5%). (PMS). 
 

 Em relação à receita nominal das atividades turísticas, quando comparado com o 
mesmo mês do ano anterior, todas as 12 unidades marcaram o mesmo ritmo de 
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decrescimento, nessa comparação a Bahia apontou a segunda variação negativa 
menos expressiva (-19,9%), ficando entre Goiás (-9,2%) e Pernambuco (-23,6%). 
(PMS). 

 
 

6. Comércio Exterior 

 Influenciada por preços mais altos e o aumento nos embarques de celulose, 
minerais, e produtos metalúrgicos, dentre os mais importantes, as exportações 
baianas tiveram incremento de 1,2% em janeiro quando comparadas a igual mês 
de 2020, alcançando US$ 615,4 milhões. É o terceiro mês consecutivo de alta nas 
vendas externas do estado, alavancadas pelas vendas do agronegócio, de 
commodities minerais, e do fortalecimento da China como principal parceiro 
comercial do Estado. 
 

 O resultado positivo deve-se a diminuição da base de comparação, na medida em 
que a pandemia já causava em janeiro do ano passado uma desaceleração das 
compras feitas pela China, como também aos preços médios, que estão reagindo 
em relação ao ano passado. As exportações de minerais, principalmente de 
minério de cobre e seus concentrados cresceram 379,2%, desempenho 
maximizado pela valorização dos preços em 38,5%, bem como ao aumento do 
volume exportado (+245,9%), em uma conjuntura de oferta limitada por parte dos 
principais produtores mundiais (o que talvez justifique os embarques, já que 
tradicionalmente a Bahia é importadora do produto para fabricação de fios e 
catodos de cobre).  Estímulos econômicos em vários países, incentivaram o 
consumo de aço e outros metais que por sua vez estimularam o consumo de 
minério de cobre, elevando seus preços. 
 

 Outro setor que se destacou foi o de máquinas e aparelhos mecânicos/elétricos, 
com os equipamentos eletrogêneos de energia eólica e motores para 
eletrogeradores, tendo destaque. As vendas do setor como um todo cresceu 
1.028%, comparados a janeiro/20 com receitas que alcançaram US$ 12,2 milhões. 
 

 Contribuíram positivamente ainda no mês, as vendas de derivados de cacau com 
incremento de 23,2%, metais preciosos (5,4%), café e especiarias (14,4%) e carne e 
miudezas de frango com aumento de 34,4%. Todos esses setores responderam à 
elevação do quantum embarcado em nível superior ao de preços, ao contrário dos 
três setores que puxaram a alta (celulose, minerais e metalúrgicos), que tiveram o 
efeito preço como alavanca maior para o incremento das vendas. 
 

 Já as importações atingiram US$ 662,7 milhões, crescimento de 71,3% na mesma 
base de comparação. A última vez em que as importações haviam tido crescimento 
tão expressivo no comparativo interanual foi em julho de 2018, quando tiveram 
um incremento de 94,7%. 
 

 Em janeiro, as importações de combustíveis puxaram a alta com incremento de 
146,3%, principalmente de nafta com aumento de 377,2%. As compras de 
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produtos intermediários cresceram 39,6 %, com destaque para trigo, minério de 
cobre, grafita, cloreto de potássio e fósforo branco. Já a indústria de bens de 
capital, registrou crescimento de 30,2%, com destaques para os equipamentos 
para indústria eólica e solar como células solares em módulos ou painéis, motores 
de corrente alternada, moldes para metais, moduladores e aparelhos receptores 
para radiodifusão. Houve queda nas compras de bens de consumo em 13,5%, 
reflexo nesse caso, da persistente valorização do dólar. 
 

 Assim como ocorreu a nível nacional, a balança comercial da Bahia apresentou um 
déficit de US$ 47,3 milhões, em relação ao ano anterior, resultado do aumento 
maior das importações do que das exportações. A corrente de comércio, que mede 
o dinamismo comercial e a integração econômica do estado ao mercado 
internacional, atingiu no mês passado US$ 1,28 bilhão, com aumento de 28,4%. 
 

 As exportações do agronegócio baiano somaram US$ 272,5 milhões em janeiro, 
montante 3,2% menor que o do primeiro mês de 2020. O comportamento foi 
consequência direta do forte recuo das vendas de soja em grão, causado pelos 
baixos estoques de passagem e pelo atraso na colheita da safra. Carro-chefe do 
Estado no mercado externo, a soja não apareceu nem entre os seis segmentos 
mais vendidos nos primeiros 31 dias do ano. A lista foi liderada pela celulose, único 
segmento em que os embarques renderam mais de US$ 100 milhões no período. 
 

 Se por um lado os recursos públicos destinados ao financiamento das exportações 
de empresas brasileiras estão mais escassos, por outro, o governo tem 
desembolsado mais para honrar calotes em contratos cobertos pelo seguro de 
crédito à exportação (SCE). A indústria reclama que os mecanismos de crédito 
oficial estão perdendo força no Brasil. Segundo técnicos da área econômica, não 
há uma orientação do governo para diminuir o apoio às exportações brasileiras. A 
avaliação, no entanto, é que, além da dificuldade fiscal, existe a necessidade de 
atualização das regras existentes para melhorar e tornar mais célere a execução 
dos recursos. O governo já trabalha na revisão de normativos que tratam da 
liberação de recursos para equalização de juros nos contratos de exportação. O 
pedido de ajuste, que deve ser apresentado neste mês ou em março, precisa de 
aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN). Além disso, o seguro de 
crédito às exportações passará por uma reforma. (Valor Econômico, 09/02/21). 

 

 
7. Finanças Públicas 

 

 “Incautos defendem a tese de que o Chefe do Poder Executivo da União poderia 
garantir custeio para a continuidade do auxílio emergencial (cuja necessidade era 
previsível, no mínimo, desde meados de 2020), por meio do manejo de créditos 
extraordinários. Sustentam que isso seria juridicamente possível caso seja 
declarada — pela segunda vez — situação de calamidade em decorrência da 
pandemia da covid-19. Esquecem, entretanto, que o Executivo federal e o 
Congresso devem planejar solução equitativa e democrática para todas as 
demandas previsíveis, por mais relevantes e urgentes que elas possam vir a ser. O 
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espaço adequado para tanto é o projeto de lei de orçamento que, para o presente 
exercício financeiro, ainda não foi apreciado e aprovado, já que sequer a Comissão 
Mista de Orçamento (a que se refere o art. 166 da Constituição) foi instalada 
afirmou Élida Graziane Pinto, Procuradora do Ministério Público de Contas de São 
Paulo.” (Consultor Jurídico, 02/2021).  
 

 A covid-19 expôs miríade de fraquezas do capitalismo moderno. E, em muitos 
países, cortes anteriores nos serviços sociais e na saúde pública aumentaram os 
danos causados pela pandemia, enquanto outras feridas auto infligidas ao estado 
levaram à coordenação e implementação de políticas inadequadas. Como 
consequência, testes e rastreamento em massa, produção de equipamentos 
médicos e educação durante os bloqueios foram muito prejudicados. Em 
contrapartida, países e estados que haviam investido em suas capacidades do 
setor público tiveram um desempenho geral muito melhor. Isso tem sido mais 
surpreendente no mundo em desenvolvimento, onde se destacam o Vietnã e o 
estado indiano de Kerala. Em vez de agirem como investidores de primeiro 
recurso, muitos governos se tornaram credores passivos de último recurso, 
resolvendo problemas somente depois que eles surgiram. Mas, como deveríamos 
ter aprendido durante a Grande Recessão pós-2008, custa muito mais socorrer as 
economias nacionais durante uma crise do que manter uma abordagem proativa 
do investimento público. (Mariana Mazzucato, economista e professora da cátedra 
RM Phillips de Ciência e Tecnologia da Universidade de Sussex, 02/2021). 
 

 No atual cenário de orçamento restrito, intensificado pela pandemia de covid-19, o 
Executivo listou entre 35 propostas que considera prioritárias a que regulamenta a 
Constituição e efetiva o limite de remuneração a todos os agentes públicos em 
atividade, aposentados e pensionistas de União, estados, Distrito Federal e 
municípios. Na prática, o projeto acaba com os chamados supersalários do 
funcionalismo. O Projeto de Lei do Senado (PLS 449/2016) determina que os 
rendimentos recebidos por qualquer servidor ativo ou aposentado não poderão 
exceder o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), desde 
2017 fixado em R$ 39,2 mil, e define o que pode entrar ou é excluído do limite. 
(Agência Senado, 02/2021). 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Sussex
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 12 Meses  Jan. Fev. Mar. Abr. Tendência 

Indústria (dez.) 0,4 -5,3 -5,3  -7,2 -8,4 -9,1  
 

Comércio (dez.) -6,6 -4,3 -4,3  -11,8 -9,4 -5,6  
 

Serviços (dez.) -2,5 -14,8 -14,8  -7,5 -11,2 -8,2  
 

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

Exportações (jan.) 1,2 1,2 -3,5   4,0 6,0 40,0 
 

Importações (jan.) 71,3 71,3 -23,3   30,0 40,0 80,0 
 

ICMS (jan.)(3) 26,8 26,8 2,5   1,8 -2,6 4,7 
 

FPE (jan.)(3) 20,6 20,6 -1,4   -12,5 10,0 14,3 
 

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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