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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou que a produção industrial 
nos 19 países que usam o euro subiu 2,5% em novembro sobre outubro, devido a uma 
forte recuperação na fabricação de bens intermediários e de capital, porém registrou 
declínio de 0,6% na comparação anual. O resultado melhor do que o esperado deveu-se 
principalmente a um salto mensal de 7,0% na produção de bens de capital e a um 
aumento de 1,5% nos bens intermediários, o que ajudou a compensar quedas na 
produção de energia e de bens de consumo duráveis e não duráveis. Na comparação 
anual, a produção de bens de capital aumentou 0,1% em novembro após queda de 8% em 
outubro em termos anuais. A fabricação de bens intermediários teve alta de 1,1% após 
recuo de 0,9% em outubro. 
 
Altamente impactado pela crise do novo coronavírus, o Produto Interno Bruto (PIB) da 
Alemanha tombou 5% em 2020 em relação ao ano anterior, apontou nesta quinta-feira 
(14) a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Trata-se da maior queda desde 2009, 
quando a economia do país encolheu 5,7%, na esteira da crise financeira mundial. Desde 
então, a Alemanha não registrava PIB negativo. 
 
Segundo dados do Departamento do Tesouro, divulgados dia 13, os Estados Unidos (EUA) 
registraram um déficit fiscal recorde de US$ 3,3 trilhões em 2020, aproximadamente 
15,8% do PIB. Só no quarto trimestre de 2020, o déficit cresceu 61% no ano, para o valor 
recorde de US$ 573 bilhões. O déficit do ano passado nas contas do governo federal é o 
triplo do de 2019 e reflete os gastos extraordinários autorizados pelo Congresso para 
enfrentar o impacto da crise causada pela pandemia. Gastos com assistência alimentar e 
outros programas cresceram 37% ao ano no quarto trimestre, e despesas com o Medicaid 
(programa de saúde para população de baixa renda) subiram 22%. Gastos com benefícios 
de seguro-desemprego foram de US$ 5 bilhões para US$ 80 bilhões. 
 
O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, propôs ontem um plano de US$ 1,9 trilhão para 
ajudar os americanos a resistir ao choque econômico provocado pela pandemia de covid-
19 e injetar mais dinheiro em testes e distribuição de vacinas. 
 
Biden anunciou as prioridades dos primeiros dias de seu governo relacionadas à 
pandemia. Ele pediu ao Congresso que endosse uma rodada de pagamentos diretos de 
US$ 1.400 por pessoa para a maioria das famílias do país, uma suplementação do seguro-
desemprego de US$ 400 por semana até setembro, a extensão das licenças remuneradas 
e aumentos no valor de dedução por filhos menores no imposto de renda. 
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A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde disse que a economia da zona 
do euro ainda deve se recuperar este ano desde que as medidas de lockdown para conter 
a pandemia de coronavírus sejam levantadas até o final de março e as vacinas sejam 
distribuídas. 
 
No mês passado o Banco Central Europeu (BCE) projetou crescimento econômico de 3,9% 
este ano no bloco de 19 países que usam o euro, assumindo um fim gradual da pandemia, 
mas o ressurgimento dos casos de covid-19 e as restrições de movimento e atividade em 
países como Alemanha e França, junto com a lenta distribuição de vacinas, já estão 
desafiando as perspectivas apenas duas semanas após o início de 2021. 
 
Entretanto, Lagarde manteve as projeções do BCE nesta quarta-feira, dizendo que elas 
incorporam algumas restrições. "Acho que nossas últimas projeções em dezembro ainda 
são claramente plausíveis", disse Lagarde em entrevista à conferência Reuters Next, 
"nossa previsão leva em conta medidas de lockdown até o fim do primeiro trimestre." 
"Seria uma preocupação se após o fim de março esses Estados membros ainda precisem 
ter medidas de lockdown e se, por exemplo, os programas de vacinação forem 
desacelerados", disse Lagarde. 
 
Para sustentar a zona do euro, o BCE já prorrogou sua política ultrafrouxa até 2022, mas 
com os custos de empréstimo já em mínimas recordes e em território negativo em alguns 
países da zona do euro, seu poder de fogo remanescente é limitado. Lagarde disse que o 
BCE pode expandir seu programa de compra de títulos de novo se necessário, mas pode 
também evitar usar todo o envelope de 1,850 trilhão de euros que determinou para 
compras se a crise passar. 
 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), apontou crescimento de 2,6% em novembro sobre outubro, feito o ajuste sazonal. 
Foi a sexta alta consecutiva. Os serviços às famílias deram um salto de 8,2% no período, 
puxados pelo bom desempenho de alimentação fora de casa e alojamento, segmento 
muito afetado pelas medidas de isolamento social. 
 
Na série sem ajuste sazonal, no confronto com novembro de 2019, o volume de serviços 
recuou 4,8% em novembro de 2020, nona taxa negativa seguida. No acumulado do ano, o 
volume de serviços caiu 8,3% frente a igual período de 2019. O acumulado nos últimos 
doze meses (7,4%) manteve a trajetória descendente iniciada em janeiro (1,0%) e apontou 
o resultado negativo mais intenso desde o início da série histórica, iniciada para esse 
índice, em dezembro de 2012. 
 
Puxado pelo crescimento dos serviços prestados às famílias, o setor de serviços cresceu 
muito mais que o esperado por analistas em novembro, mas o recrudescimento da 
pandemia de covid-19 pode frear a recuperação do segmento que mais emprega no país, 
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de acordo com economistas. Uma retomada mais consistente só deve ocorrer com a 
vacinação em massa da população. 
 
Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou 
dezembro com alta de 1,35% e encerrou o ano de 2020 em 4,52%, acima do centro da 
meta da inflação para o ano, de 4%. Ainda que acima do centro da meta, a inflação ficou 
dentro do limite pelo quarto ano seguido. Com margem de 1,5 ponto percentual, a 
margem da meta do ano passado, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
variava entre 2,75% e 5,75%. 
 
Foi a maior alta desde 2016, quando o índice registrou crescimento de 6,29%. O indicador 
de dezembro, por sua vez, teve o maior crescimento desde fevereiro de 2013, quando 
registrou aumento de 1,57%. A alta de 14,09% nos preços dos alimentos e bebidas, 
impulsionada pela pandemia, que gerou forte demanda por esses produtos, além da alta 
do dólar e dos valores das commodities no mercado internacional, foi o que mais pesou. O 
crescimento é o maior no setor desde 2002 (19,47%). 
 
Sondagens do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) 
mostraram que o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) marcou 78,5 pontos em 
dezembro, enquanto o Índice de Confiança Empresarial (ICE) ficou em 95,2 pontos. A 
distância de 16,7 pontos entre os dois indicadores é a maior desde fevereiro de 2010, 
quando o ICE superou o ICC em 16,9 pontos. 
 
O recrudescimento da pandemia, as dúvidas sobre o processo de vacinação da população 
e o elevado nível de incerteza econômica afetam negativamente a percepção do setor 
privado de forma geral, apontam economistas. Entre as famílias, no entanto, esse quadro 
é agravado pelo fim do auxílio emergencial, pelo desemprego alto e pela inflação ainda 
incômoda, principalmente de alimentos. Com essa conjuntura negativa, o consumo, que 
representa mais de 60% do Produto Interno Bruto pelo lado da demanda, deve começar o 
ano em ritmo fraco. 
 
É normal que a confiança dos consumidores fique em patamar menor que a do 
empresariado, mas não no nível atual, que pode ser considerado muito baixo, afirma 
Viviane Seda, coordenadora das Sondagens do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). 
 
A Ford anunciou nesta segunda-feira (11) que vai encerrar todas as atividades fabris no 
Brasil neste ano. A empresa começou o ano de 2020 com 8.000 funcionários no Brasil. 
Hoje, conta com 6.171 contratados. A Ford anunciou que serão demitidos 5.000 
trabalhadores no Brasil e na Argentina, sem dar detalhes. O grupo remanescente no 
mercado brasileiro vai manter algumas operações locais. A sede da montadora na América 
do Sul continuará sendo no Brasil, e o campo de provas de Tatuí, bem como o centro de 
desenvolvimento da Bahia continuam operando. 
 
A montadora fechou o ano passado com 7,1% de participação no mercado, índice que 
vinha em queda nos últimos anos. Ficou no quinto lugar em vendas de carros de passeio e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/pressao-sobre-precos-e-a-maior-desde-o-fim-da-hiperinflacao-no-plano-real.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/montadoras-criticam-governos-apos-encerrar-2020-com-retomada-em-v.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/ford-culpa-prejuizo-e-inseguranca-juridica-por-fechamento-de-planta-no-abc.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/ford-culpa-prejuizo-e-inseguranca-juridica-por-fechamento-de-planta-no-abc.shtml
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veículos comerciais leves. Em decorrência desse anúncio, a Ford prevê um impacto de 
aproximadamente US$ 4,1 bilhões em despesas não recorrentes, incluindo cerca de US$ 
2,5 bilhões em 2020 e US$ 1,6 bilhão em 2021. 
 
Em nota, o governo da Bahia lamentou a saída da Ford do Brasil e diz que já busca 
alternativas para substituir a montadora americana. “O governo do estado lamenta o 
encerramento da produção nas plantas da Ford em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e da 
Troller, em Horizonte (CE). O governo destaca os impactos socioeconômicos consequentes 
do fechamento da empresa, importante geradora de empregos e renda no estado”, diz o 
texto. 
 
1.3 Cenário Baiano 

Com base nos dados das pesquisas mensais do IBGE, referentes ao mês de novembro, 
sistematizadas e analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), os resultados 
mostraram um crescimento moderado da atividade econômica. 
 
O destaque foi a indústria geral (extrativa mais transformação) que cresceu 4,9% em 
relação ao mês anterior, após apresentar estabilidade em setembro na mesma base de 
comparação. Na comparação com novembro de 2019, a indústria baiana assinalou 
crescimento de 1,0%, a primeira taxa positiva após sete quedas consecutivas. No 
acumulado do ano (jan.-nov.), a indústria registrou queda de 6,1%, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. As principais contribuições positivas foram as atividades: 
Produtos químicos (67,3%); Bebidas (12,6%) e Celulose, papel e produtos de papel (7,2%). 
 
As vendas no comércio varejista baiano cresceram, com ajuste sazonal, em relação a 
outubro 1,1%, o sétimo crescimento consecutivo nessa comparação. E na comparação 
com igual mês do ano anterior, registrou uma leve queda de 0,7%, após três altas 
consecutivas. No acumulado do ano, o desempenho do comércio ainda continua negativo 
em 4,1%, devido às fortes quedas registradas no segundo trimestre, auge das medidas de 
contenção da pandemia. 
 
A inflação dos alimentos e a redução do auxílio emergencial impactaram diretamente o 
segmento de Hipermercados e supermercados com retração de 16,3%, embora os bens 
duráveis como Móveis e eletrodomésticos, ainda venha respondendo satisfatoriamente 
com expansão de 16,8%.  
 
O setor de serviços, o mais afetado pela pandemia, com a flexibilização das atividades 
econômicas vem respondendo de maneira satisfatória, crescendo pela quarta vez 
consecutiva em relação ao mês anterior. Em novembro, registrou crescimento de 1,2%. 
 
Em relação ao ano de 2019, os efeitos da pandemia sobre o setor de serviços ainda 
permanecem como a redução da capacidade instalada dos estabelecimentos. Na 
comparação com novembro do ano passado, o volume de serviços na Bahia caiu 4,1%, 
melhor resultado desde janeiro. O indicador acumulado no ano decresceu 16,0% e o 
indicador acumulado em 12 meses contraiu 15,0%. 
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O índice de atividades turísticas da Bahia, em novembro, apresentou crescimento de 
11,8% frente ao mês imediatamente anterior, mostrando a recuperação da atividade do 
turismo no estado, mesmo com as medidas de distanciamento e fechamento de 
atividades de lazer. Em relação a novembro de 2019, todas as doze unidades da federação 
onde o indicador é pesquisado mostraram recuo nos serviços voltados ao turismo, na 
Bahia a queda foi 25,0%. No indicador acumulado de janeiro a novembro, a queda foi mais 
expressiva de 39,6%, revelando que existe um longo caminho para voltar aos níveis de 
2019. 
 
Portanto, o mês de novembro mostrou resultados mais modestos que outubro que 
podem estar associados ao aumento dos casos de covid-19 e das medidas de restrição das 
autoridades sanitárias voltadas especialmente para o setor de serviços como bares e 
restaurantes e lazer, resultando em um crescimento mais modesto da atividade 
econômica no quarto trimestre do ano. 
 
O décimo segundo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado pelo 
IBGE, sistematizado e analisado pela SEI, relativo a dezembro do ano passado, confirmou a 
produção baiana de 10 milhões de toneladas de cereais, oleaginosas e leguminosas em 
2020, o que representou uma expansão de 21,5% na comparação com 2019. 
 
As exportações estaduais em 2020, período marcado pela fraca demanda internacional 
impactada pela pandemia de covid-19, ficou acima do esperado, fechando o ano com uma 
retração de 4,2%, frente ao ano anterior, alcançando US$ 7,83 bilhões. A queda foi inferior 
ao registrado no âmbito nacional, que decresceu 7%. O bom desempenho do segmento 
agropecuário, liderado pela soja e do setor mineral, encabeçado pelos derivados de 
petróleo, foi decisivo para o desempenho, embalado pela recuperação da demanda 
chinesa e asiática, o que contribuiu para atenuar os impactos nas vendas externas que 
poderiam ser ainda mais negativos. 
 
Já as importações que foram fortemente afetadas pela frustrada recuperação da 
economia, ainda no primeiro trimestre de 2020, e que se acentuou a partir da pandemia, 
registraram uma queda bem maior que as exportações, de 29,8%, em relação a 2019, o 
equivalente a US$ 4,76 bilhões, menor valor apurado desde 2009, ano, até então, de 
maior inflexão recente do comércio exterior baiano. Assim, a balança comercial da Bahia 
em 2020 acumulou um superávit de US$ 3,07 bilhões, alta de 120,1% em relação ao ano 
anterior, resultado da queda mais forte das importações do que das exportações. A 
corrente de comércio, medida do dinamismo comercial e da integração ao mercado 
internacional, atingiu no ano US$ 12,58 bilhões com retração de 15,8%. 
 
O leilão do primeiro lote da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), marcado para abril 
deste ano, tem atraído mais interesse do que se esperava. Inicialmente, a avaliação era 
que o trecho interessaria apenas a uma companhia: a Bahia Mineração (Bamin), que opera 
na região a Mina Pedra de Ferro. Porém, o avanço de outros projetos ferroviários 
passaram a dar uma nova perspectiva de cargas para a ferrovia e, com isso, chamar a 
atenção de outros grupos. 
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O primeiro trecho da Fiol, de Ilhéus a Caetité (BA), é bastante dependente da mina da 
Bamin. A companhia, que também depende da Fiol para viabilizar sua produção de 
minério de ferro, já declarou o plano de participar do leilão, em consórcio. 
 
O interesse do mercado cresceu diante da perspectiva de que o governo irá levar adiante 
os demais trechos da Fiol. A ferrovia está dividida em três lotes. Além do primeiro, que irá 
a leilão em abril, há um segundo trecho, de Caetité até Barreiras (no oeste baiano), com 
mais de 45% de execução física. A ampliação traria novas cargas do agronegócio à via. Já 
com o terceiro lote, de Barreiras até Figueirópolis (TO), a atratividade passaria a outro 
patamar, devido à conexão com a ferrovia Norte-Sul. A Valec Engenharia, Construções e 
Ferrovias S/A já fez o projeto básico para o trecho, mas a construção não começou. 
 
O governo baiano deverá começar a estruturar seus primeiros projetos regionais de 
saneamento em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). O Estado firmou uma carta de intenções com o banco, para a estruturação de 
concessões. A primeira delas deverá ser na região de Feira de Santana, segundo o vice-
governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão (PP). 
 
Além dos projetos em saneamento, a Bahia também faz planos de lançar ao menos duas 
concessões de rodovias ambiciosas, conta Leão. A primeira seria uma duplicação de mais 
de 900 quilômetros entre a Ponte Salvador-Itaparica e a cidade de Luís Eduardo 
Magalhães, no oeste baiano. A segunda seria a construção uma nova rodovia, com 550 km 
de duplicações, partindo de Itaparica até Porto Seguro, no litoral sul. 
 
A princípio, os projetos seriam Parcerias Público-Privadas (PPP), afirma o vice-governador. 
As concessões, porém, ainda estão em um estágio bastante inicial. O governo planeja 
lançar uma licitação para contratar as empresas que farão os estudos de viabilidade. 
 
O encerramento das atividades da fábrica da Ford em Camaçari, na Região Metropolitana 
de Salvador (RMS), e suas possíveis consequências na cadeia produtiva que atua em torno 
da fábrica, pode gerar um perda de cerca R$ 5 bilhões na economia baiana, valor 
equivalente a 2% do PIB Bahia. Este é o valor estimado de movimentação financeira direta 
e indireta gerada pelo Complexo Ford, de acordo com estudo realizado em 2019 pela SEI. 
 
A participação do setor automotivo na produção de riquezas na Bahia foi de 0,3% em 
2019. Mas, levando em conta os seus impactos indiretos em outros setores como 
comércio e serviços, a participação tende a ser muito maior. 
 
O estudo da SEI mostra que o setor automotivo vinha perdendo participação no total da 
indústria e da economia baiana ao longo da última década. Em 2011, a participação do 
setor no PIB do estado era de 0,6%, percentual que caiu para 0,3% em 2019. 
 
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), o governador da Bahia, Rui 
Costa, sancionou, nesta terça-feira (12), o Fundo Garantidor do Aporte da Ponte Salvador-
Itaparica (FGAP). O FGAP é destinado aos contratos de Parceria Público-Privada para a 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/ford-vai-fechar-todas-as-fabricas-no-brasil-e-encerrar-producao-no-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/01/anuncio-da-ford-pegou-de-surpresa-governadores-que-temem-efeitos-tambem-sobre-arrecadacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/01/anuncio-da-ford-pegou-de-surpresa-governadores-que-temem-efeitos-tambem-sobre-arrecadacao.shtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/12/13/consorcio-chines-vence-leilao-para-construcao-da-ponte-salvador-itaparica.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/12/13/consorcio-chines-vence-leilao-para-construcao-da-ponte-salvador-itaparica.ghtml
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execução das obras e dos serviços de construção, operação e manutenção da estrutura. 
"O governador não apenas sancionou o Fundo Garantidor, mas concretizou mais um passo 
para o início desta importante obra para todo o estado. A construção da ponte deve ter 
cerca de 7 mil funcionários e é possível começar entre setembro e outubro deste ano. Não 
começa antes, pois aguardamos o início da vacinação contra a covid-19", afirmou o vice-
governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico. 
 
O FGAP foi aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na segunda-feira (11), será 
gerido pela Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) e é destinado aos 
contratos de PPP para execução das obras e dos serviços de construção, operação e 
manutenção da estrutura. O governo baiano investirá R$ 750 milhões divididos em 
parcelas anuais de R$ 250 milhões. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 O décimo segundo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, realizado pelo 
IBGE, relativo a dezembro do ano passado, confirmou a produção baiana de 10 
milhões de toneladas de cereais, oleaginosas e leguminosas em 2020, o que 
representou uma expansão de 21,5% na comparação com 2019 – o melhor 
resultado da série histórica da pesquisa. As áreas plantada e colhida ficaram 
projetadas em 3,1 milhões de hectares (ha), o que corresponde, nas projeções do 
IBGE, a uma ligeira retração de 0,4% na comparação interanual. Dessa forma, a 
produtividade média dos grãos estimada foi de 3,2 t/ha, cerca de 21,9% superior à 
do ano passado. 
 

 A soja alcançou 6,1 milhões de toneladas, a segunda maior da série histórica do 
levantamento – inferior apenas à de 2018 (6,2 milhões de toneladas). Com isso, 
houve expansão de 14,3% em relação ao volume produzido em 2019, com área 
colhida de 1,6 milhão de ha (2,6% acima da safra anterior) e rendimento médio de 
3,8 t/ha (11,5% maior que 2019). 
 

 A safra de milho encerrou o ciclo com 2,6 milhões de toneladas, alta de 49,3% em 
relação a 2019, em 624 mil ha plantados. A primeira safra do cereal foi responsável 
por 1,8 milhão de toneladas (31,8% acima de 2019) em 363,5 mil ha. Por sua vez, a 
estimativa da segunda safra ficou em 800 mil toneladas com expressiva alta 
interanual (135,5%) em 260 mil hectares colhidos. 
 

 O algodão (caroço e pluma) teve produção de 1,48 milhão de toneladas, um 
patamar próximo ao da safra anterior (1,5 milhão de t). A área colhida de 315 mil 
ha teve recuo de 5,1% na mesma base de comparação.  
 

 O feijão somou 290 mil toneladas, mesmo patamar de 2019. A área colhida 
totalizou 424 mil ha (8,8% inferior a 2019). A primeira safra de 135,9 mil toneladas 
teve recuo de 21,4% em relação ao ano anterior. A contribuição da segunda safra 
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foi de 154,2 mil toneladas, alta de 31,1% na comparação anual.  
 

 A produção de café totalizou 246 mil toneladas este ano, um crescimento de 36,3% 
na comparação anual. A safra do tipo arábica ficou projetada em 120,5 mil 
toneladas, variação anual de 66,4%; e a do canéfora, em 125,5 mil toneladas, 
correspondendo a uma expansão de 16,1% na comparação com 2019. Por sua vez, 
as lavouras de banana, laranja e uva mantiveram, respectivamente, recuo de 
18,3%, 0,7% e 38,8% em relação à safra anterior. 
 

 Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE manteve projeção de 5,1 milhões de 
toneladas, alta de 22,4% em relação à safra anterior. A estimativa de cacau ficou 
mantida em 118 mil toneladas, alta de 12,4% na comparação com 2019. As 
projeções ainda indicaram 963 mil toneladas de mandioca, mantendo-se estável 
em relação à safra anterior. A produção de cebola teve alta de 3,9% em relação à 
colheita anterior, totalizando 302,4 mil toneladas. A de tomate, no entanto, ficou 
em 241,2 mil toneladas, que corresponde a uma retração de 12,5% sobre a safra 
2019. 

 

 

3. Indústria 
 

 No setor de veículos, a montadora norte-americana Ford Motor Company 
anunciou que encerrará a produção nas plantas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e 
da Troller (Horizonte, CE) durante 2021. A empresa manterá o Centro de 
Desenvolvimento de Produto, na Bahia, o Campo de Provas, em Tatuí (SP), e sua 
sede regional em São Paulo. Segundo Jim Farley, presidente e CEO da Ford 
“Estamos mudando para um modelo de negócios ágil e enxuto ao encerrar a 
produção no Brasil, atendendo nossos consumidores com alguns dos produtos 
mais empolgantes do nosso portfólio global. Vamos também acelerar a 
disponibilidade dos benefícios trazidos pela conectividade, eletrificação e 
tecnologias autônomas suprindo, de forma eficaz, a necessidade de veículos 
ambientalmente mais eficientes e seguros no futuro.” A produção será encerrada 
imediatamente em Camaçari e Taubaté, mantendo-se apenas a fabricação de 
peças por alguns meses para garantir disponibilidade dos estoques de pós-venda. A 
fábrica da Troller em Horizonte continuará operando até o quarto trimestre de 
2021. (Ford, 11/01/2021). 
  

 Para Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados 
Internacionais “Nosso dedicado time da América do Sul fez progressos 
significativos na transformação das nossas operações, incluindo a descontinuidade 
de produtos não lucrativos e a saída do segmento de caminhões”, além de reduzir 
custos em todos os aspectos do negócio, lançamos, na região, a Ranger Storm, o 
Territory e o Escape, e introduzimos serviços inovadores para nossos clientes. Esses 
esforços melhoraram os resultados nos últimos quatro trimestres, entretanto, a 
continuidade do ambiente econômico desfavorável e a pressão adicional causada 
pela pandemia deixaram claro que era necessário muito mais para criar um futuro 
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sustentável e lucrativo. (Ford, 11/01/2021).   
 

 A empresa afirma que irá trabalhar imediatamente em estreita colaboração com os 
sindicatos e outros parceiros no desenvolvimento de um plano justo e equilibrado 
para minimizar os impactos do encerramento da produção. Como também 
continuará facilitando alternativas possíveis e razoáveis para partes interessadas 
adquirirem as instalações produtivas disponíveis. (Ford, 11/01/2021). 
 

 O Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari, há 20 anos na Bahia, fabricava 
o KA e o Ecosport. A estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari é a de 
que a decisão custe os empregos de 12 mil trabalhadores diretos – 5 mil da Ford e 
outros 7 mil de empresas que forneciam matérias-primas para a montadora, 
chamadas de sistemistas. (Correio da Bahia, 12/01/2021).  
 

 O governo do estado da Bahia criou um grupo de trabalho com participação da 
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e representantes dos sindicatos 
para atrair uma nova montadora para Bahia. O governador da Bahia, Rui Costa, 
entrou em contato com embaixadas de outros países, especialmente asiáticos, 
para efetivar o convite para que indústrias automotivas venham visitar o parque 
automotivo baiano e conhecer a infraestrutura para atrair o interesse de outros 
grupos. (A Tarde, 12/01/2021). 
 

 De acordo com cálculos de pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional, da Universidade Federal de Minas Gerais 
(Cedeplar/UFMG), o fim da produção da Ford no Brasil pode representar perda de 
até 0,06% no PIB brasileiro de 2021 – o que representa R$ 3,8 bilhões – e de 0,28% 
no resultado acumulado ao longo de 20 anos até 2040 (R$ 16 bilhões). O estudo 
aponta destruição de mais de 50 mil vagas formais de trabalho diretas e indiretas 
só neste ano devido à decisão da Ford, considerando toda a cadeia produtiva. As 
perdas de postos de trabalho se acentuariam até 2025 (com mais de 70 mil), mas 
aos poucos vão sendo reduzidas, até pouco mais de 11 mil em 2040. (Valor, 
15/01/2021). 
 

 De acordo com o pesquisador em Desenvolvimento Industrial da Universidade de 
Joanesburgo, Paulo César Morceiro, a indústria automobilística é um dos maiores 
multiplicadores da economia e gera mais que o dobro de produção que a média da 
economia. “O setor automobilístico arrasta uma malha de fornecedores, 
especialmente nos setores de autopeças, metalurgia, plástico, borracha e material 
elétrico e eletrônico, mas também setores de pós-produção, como seguros e 
postos de combustíveis”. (Valor, 15/01/2021). 

 

 A produção industrial da Bahia, divulgada pelo IBGE na Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM), avançou 4,9%, em novembro de 2020, frente a outubro, na série com ajuste 
sazonal, após recuo em outubro (-0,1%). Com o resultado acumulado de 36,3% em 
sete meses, o setor está 2,6% abaixo do patamar de fevereiro, antes da pandemia 
de covid-19. No acumulado do ano a produção encontra-se negativa (-6,1%). O 
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acumulado dos últimos 12 meses é de -5,9%. (IBGE, 14/01/2021). 
 

 Entre as atividades, as influências mais relevantes na passagem de outubro para 
novembro (série com ajuste sazonal) foram em Celulose, papel e produtos de 
papel e Bebidas. O segmento de Bebidas, muito prejudicado nos meses críticos da 
pandemia, acumulou expansão de 147,8% nos últimos sete meses, e já encontra 
8,2% acima do patamar de fevereiro. (SEI, 14/01/2021). 
 

 Em relação a outubro de 2019, a indústria baiana avançou 1,0%, primeiro resultado 
positivo nessa comparação, após sete quedas consecutivas. Seis das 12 atividades 
pesquisadas assinalaram aumento da produção. A principal contribuição positiva 
foi de Produtos químicos (67,3%), seguida por Celulose, papel e produtos de papel 
(7,2%), Derivados de petróleo (1,1%), Bebidas (12,6%), Couro, artigos para viagem 
e calçados (3,1%) e Produtos minerais não metálicos (3,3%). (IBGE, 14/01/2021). 
 

 

4. Comércio Varejista 
 

 Em janeiro/2021, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) cresceu 
0,7% e subiu a 73,6 pontos. Esse resultado é o quinto aumento consecutivo do 
indicador. Apesar de representar o pior desempenho para um mês de janeiro 
desde o início da série histórica, em 2010, esse comportamento, segundo o 
presidente da CNC, José Roberto Tadros, revela a confiança dos brasileiros na 
recuperação econômica do país. (CNC, 14/01/2021).  
 

 As vendas do varejo na semana do Natal caíram 10,3% em 2020, na comparação 
com o mesmo período do ano anterior, segundo indicador da atividade do 
comércio da Serasa Experian. Esse número se refere às vendas nas lojas, e é 
atribuído a segunda “onda” de contaminação pelo coronavírus e a parte das 
vendas de Natal terem sido antecipadas pela Black Friday que teve alta de 6,1% em 
2020. (Valor Econômico, 11/01/2021). 
 

 As vendas no comércio varejista baiano registraram em novembro de 2020 
crescimento pela sétima vez consecutiva de 1,1%, frente ao mês imediatamente 
anterior, na série livre de influências sazonais. No cenário nacional, houve suave 
retração nos negócios de 0,1 %, na mesma base de comparação. (IBGE, 
15/01/2021).  
 

 Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no comércio varejista baiano 
registraram em novembro de 2020 recuo de 0,7%. Enquanto no país, o volume de 
negócios cresceu 3,4%, em relação à mesma análise. No acumulado do ano, a taxa 
foi negativa em 4,0%. (IBGE, 15/01/2021). 
 

 As maiores influências positivas em novembro vieram do segmento Móveis e 
eletrodomésticos, Outros artigos de uso pessoal e doméstico e Artigos 
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farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. Por outro lado, 
o comportamento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo foi determinante para a retração das vendas em novembro. (IBGE, 
15/01/2021). 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção apresentou retração de 4,0% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação foi negativa em 6,7%. (IBGE, 15/01/2021). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou queda de 13,7% nas vendas 
em novembro de 2020, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação à 
Material de construção, as vendas no mês de novembro foram negativas em 4,8%, 
na comparação com o mesmo mês de 2019. (IBGE, 15/01/2021). 

 

5. Serviços & Turismo 
 

 O volume de Serviços avançou 1,2% na Bahia em novembro, em comparação com 
o mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. As informações foram 
divulgadas, através da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE e 
sistematizada pela SEI. Essa é a quarta variação positiva consecutiva, acumulando 
um ganho em torno de 24% no período. Essa alta acumulada ainda não foi o 
suficiente para recuperar a perda acumulada de 28% entre os meses de março e 
abril. É importante destacar que entre os meses de agosto e novembro houve uma 
retomada gradual de algumas atividades, tais como: movimentação de passageiros 
urbanos, intermunicipal e nos aeroportos, funcionamento de serviços públicos e 
meios de hospedagem, colaborando para a manutenção da tendência de 
recuperação do setor.  
 

 Devido aos impactos da pandemia do coronavírus, o volume de serviços retraiu 
4,1% em relação ao mesmo mês do ano de 2019. As atividades de Transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio avançaram 3,1%. Quatro das cinco 
atividades puxaram o volume de serviços para baixo, com destaque, por ordem de 
magnitude, às atividades de Serviços prestados às famílias (-25,7%), seguido por 
Serviços de informação e comunicação (-6,1%), Outros serviços (-5,2%), Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-2,6%). (IBGE). 
 

 A receita nominal de Serviços avançou 2,4% na Bahia em novembro, em 
comparação com o mês imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. 
Seguindo o mesmo comportamento do volume, a receita nominal de serviços 
retraiu 3,5%, em relação ao mesmo mês do ano de 2019. Três das cinco atividades 
puxaram a receita de serviços para baixo, com destaque, por ordem de magnitude, 
as atividades de Serviços prestadas às famílias (-26,9%), seguida por Serviços de 
informação e comunicação (-3,3%) e Outros serviços (-3,1%). Em contrapartida, as 
atividades de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,3%) e 
Serviços profissionais, administrativos e complementares (0,7%) expandiram. 
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(IBGE). 
 

 O grupo Essentia Energia anunciou, na manhã desta quinta-feira (14), a 
implantação de seu primeiro parque eólico na Bahia, durante assinatura de 
protocolo de intenções com Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. Serão investidos R$ 2,3 bilhões na construção do 
complexo Ventos de São Vitor, com capacidade instalada de produção de 
aproximadamente 2 Gigawatts (GW/ano). O empreendimento será instalado nos 
municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia. A previsão é que os parques eólicos 
comecem a entrar em funcionamento no segundo trimestre de 2022 e estejam 
100% operacional no primeiro trimestre de 2023. Além do complexo eólico, a 
Essentia tem um projeto solar no município de Oliveira dos Brejinhos, que teve 
suas obras iniciadas no ano passado e tem estimativa de ser concluído no final 
deste ano. (Secom). 
 

 A equipe da Setur está programando uma visita técnica e reunião com o prefeito 
Jose Elias das Virgens Oliveira para apresentar a proposta da Marina de Itaparica, 
cujo projeto tem investimento em torno de R$ 11 milhões e contempla 36 vagas 
secas, 126 vagas molhadas e um posto de combustível, além de lojas e espaço para 
vendas de alimentos e bebidas. O programa, que tem recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo da Bahia, vai beneficiar o 
turismo nos 18 municípios da Baía de Todos-os-Santos nos segmentos náutico e 
cultural. (Setur). 
 

 Em novembro de 2020, o índice de atividades turísticas cresceu 11,8% na Bahia, 
frente a outubro, resultado que colocou o estado na liderança nacional, ao lado de 
Pernambuco. Em relação à receita nominal, a Bahia registrou a segunda maior 
variação positiva (10,7%), juntamente com Goiás (10,7%). No volume das 
atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, a 
Bahia caiu 25%. Em relação à receita nominal, nesta mesma base de comparação, a 
Bahia apontou variação negativa de 28,2%. É importante ressaltar que 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 as de 
transporte aéreo de passageiros, restaurantes e hotéis. (IBGE). 
 
 

 O Governo do Estado prorrogou o decreto que suspende às aulas nas unidades de 
ensino das redes pública e privada e os shows em toda a Bahia. A prorrogação 
publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da terça-feira (5) vale até o dia 15 de 
janeiro de 2021. O decreto, que venceria no dia 4, ainda proíbe a realização de 
atividades com público superior a 200 pessoas, como passeatas, feiras, circos, 
eventos científicos, desportivos e religiosos. Shows e festas, públicas ou privadas, 
seguem proibidos independentemente do número de participantes. Cerimônias de 
casamento e solenidades de formatura podem ser realizadas desde que limitadas a 
até 200 pessoas. A parte festiva desses eventos não está permitida. (Secom). 
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6. Comércio Exterior 

 Mesmo num ambiente de retração generalizada da atividade econômica mundial, 
o desempenho das exportações estaduais em 2020, período marcado pela fraca 
demanda internacional impactada pela pandemia de covid-19, ficou acima do 
esperado, fechando o ano com uma retração de 4,2%, frente ao ano anterior, 
alcançando US$ 7,83 bilhões. A queda foi inferior ao registrado no âmbito nacional, 
que decresceu 7%. O bom desempenho do segmento agropecuário, liderado pela 
soja e pelo setor mineral, encabeçado pelos derivados de petróleo, foi decisivo 
para o desempenho, embalado pela recuperação da demanda chinesa e asiática, o 
que contribuiu para atenuar os impactos nas vendas externas que poderiam ser 
ainda mais negativos. 
 

 No mês de dezembro, as exportações do estado tiveram crescimento 
surpreendente de 38,1%, alcançando US$ 718,5 milhões, com maior destaque para 
as vendas de derivados de petróleo que cresceram 1.266,5%. Contribuíram 
também as vendas de algodão que tiveram incremento de 13,6%, petroquímicos 
(9,2%) e de máquinas e aparelhos, sobretudo para geração de energia eólica 
(1.649%), todos comparados a igual mês do ano anterior.  
 

 No acumulado do ano, o volume embarcado (quantum) exibiu crescimento de 
28,7%, já os preços continuaram tendo efeito negativo sobre o resultado final das 
exportações baianas em 2020 em comparação com 2019, com queda em média de 
25,5%, comparado aos preços praticados em 2019.  
 

 Além do aumento do volume de embarques, pesaram ainda positivamente para o 
resultado, o ajuste da taxa de câmbio nominal, com a desvalorização em média de 
30% do real em relação ao dólar, da safra recorde de grãos colhida no ano, e do 
voraz apetite asiático (sobretudo chinês), que se traduziu em um crescimento no 
volume embarcado, principalmente de commodities agrícolas e minerais, que vêm 
pautando e influenciando a atividade exportadora, cujo perfil, teve processo de 
primarização acelerado com a pandemia. 
 

 Com o deslocamento para a Ásia do dinamismo econômico, mais da metade dos 
embarques baianos tiveram como destino esta região. A Ásia – China à frente, 
absorveu em 2020, US$ 4,12 bilhões em produtos baianos, (52,6% do total 
exportado pelo Estado no período). No ano anterior, essa fatia era de 46,6%. A 
exportação para o continente cresceu 8,1%, enquanto para o resto do mundo, caiu 
15%.  
 

 Já as importações que foram fortemente afetadas pela frustrada recuperação da 
economia, ainda no primeiro trimestre de 2020, e que se acentuou a partir da 
pandemia, registraram uma queda bem maior que as exportações, de 29,8%, em 
relação a 2019, o equivalente a US$ 4,76 bilhões, menor valor apurado desde 2009, 
ano, até então, de maior inflexão recente do comércio exterior baiano. 
 

 Apesar do aumento de 25% registrado nas compras externas no mês de dezembro 
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- a expansão foi a primeira das importações na comparação anual – no acumulado 
do ano, a queda das importações foi reflexo direto da pandemia, que afetou mais 
fortemente a atividade econômica interna, parcialmente paralisada durante boa 
parte do ano, além da forte depreciação cambial. 
 

 Em 2020, a balança comercial da Bahia acumulou um superávit de US$ 3,07 
bilhões, alta de 120,1% em relação ao ano anterior, resultado da queda mais forte 
das importações mais do que das exportações. A corrente de comércio, medida do 
dinamismo comercial e da integração ao mercado internacional, atingiu no ano 
US$ 12,58 bilhões com retração de 15,8%. 
 

 Para 2021, as exportações devem continuar beneficiadas pelo ambiente 
internacional, marcado pela forte retomada da China e desta vez, pela alta dos 
preços de commodities. Já as importações serão estimuladas pela continuidade da 
recuperação gradual da atividade interna – num cenário de pandemia sob controle, 
além da perspectiva de uma taxa de câmbio menos depreciada que os níveis 
observados em 2020. O avanço esperado para as exportações no ano que vem, 
deverá ser puxado essencialmente, por preços, ao contrário do ano passado, 
principalmente de soja, petróleo e derivados, minérios e produtos do agronegócio, 
que representam hoje 53% da pauta exportadora baiana. O dólar estimado deve 
variar em 2021 entre R$ 4,80 e R$ 5,60, mas, independentemente do câmbio, a 
competitividade das exportações de manufaturados será impactada na América do 
Sul como um todo, devido a questões políticas ou econômicas. O setor automotivo 
com o fechamento da Ford deve contribuir para isso, mas sua participação já vinha 
em queda livre (apenas 2,1% do total em 2020). 
 

 Os desembarques também devem crescer, mas em ritmo menor, em 2021 contra o 
ano passado. Ou seja, não devem recuperar nem de longe os cerca de 30% de 
queda que sofreram em 2020, na comparação com o ano anterior, convergindo 
para a taxa de recuperação de 2,5% do PIB estadual projetado. Esse crescimento é 
esperado principalmente porque há espaço muito grande para recomposições na 
importação em razão da grande queda neste ano. 

 

 

7. Finanças Públicas 
 

 A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Seviços (ICMS) do 
estado da Bahia, em 2020, apresenta um resultado de R$ 24,978 bilhões e supera 
em R$ 260 milhões a marca de 2019, mesmo com o advento da pandemia. A 
recuperação mais forte se deu a partir do mês de agosto. Esses números estão em 
estrita sintonia com o desempenho da economia a partir do segundo semestre, em 
que foi possível observar que a indústria, comércio e serviços iniciaram trajetória 
de recuperação. Os números oficiais serão publicados ao final de janeiro.   
 

 A diferença que a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus possui das 
demais tem relação com a mudança de comportamento das famílias. Supõe-se que 
mesmo depois de vencida a pandemia, novos hábitos permanecerão e formarão o 
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dito novo normal, o que tem relação direta com o aumento da poupança familiar. 
Como nunca as famílias, em todo o mundo, estão poupando. Recentemente foi 
divulgada uma Sondagem do Consumidor pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas tratando sobre a poupança precaucionária. A sondagem 
tentou responder a pergunta sobre quando esses recursos poupados serão 
utilizados e como será o aproveitamento destes com o fim do auxílio emergencial 
após a virada do ano 2020. Em torno de 38% dos entrevistados afirmaram que 
estão realizando poupança devido à incerteza sobre a crise da covid-19. Como 
esperado, o percentual de poupadores é maior conforme a sua renda. (Conjuntura 
Econômica, dez. 2020).   
 
 

 A notícia recente da desativação da produção de automóveis da Ford no Brasil nos 
remete a uma reflexão sobre um aspecto particular da instalação da indústria 
automotiva no Brasil: o papel dos incentivos fiscais e, particularmente, da guerra 
fiscal do ICMS como fator decisivo para a instalação das unidades fabris e sua 
distribuição pelo território nacional. A unidade da Ford que se instalou em 
Camaçari na Bahia por conta de incentivos fiscais do ICMS (guerra fiscal) é um 
exemplo. O fechamento recente desta unidade é uma demonstração cabal de que 
incentivo fiscal de impostos do tipo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) não 
promovem a sedimentação regional de complexos industriais. Essa tese é antiga 
entre os teóricos do IVA. Todos são unânimes em relação a esta constatação. 
Concordam que o meio mais eficiente para promover o desenvolvimento regional 
é o gasto público, desde que bem planejado. Este, por transitar pelo orçamento e 
ter sua aprovação votada, é bem mais transparente, além de criar externalidades 
locais positivas. (Blog Economia e Finanças, jan. 2021). 
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020 

Principais 

Indicadores 

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

 
(%) 

Mensal Ano 12 Meses  Dez. Jan./21 Fev. Mar. Tendência 

Indústria (nov.) 1,0 -6,1 -5,9  1,4 -5,2 -6,4  
 

Comércio (nov.) -0,7 -4,0 -2,8  -2,5 -2,1 -3,5  
 

Serviços (nov.) -4,1 -16,0 -15,0  -2,1 -3,2 -3,8  
 

Agricultura 
(dez.)(2) 

21,5     21,5 21,5 21,5 
 

Exportações (dez.) 38,1 -4,2 -4,2   7,0 4,0 8,0 
 

Importações (dez.) 24,9 -29,8 -29,8   28,0 12,0 30,0 
 

ICMS (dez.)(3) 4,8 1,1 1,1   9,4 6,9 7,8 
 

FPE (dez.)(3) -1,0 -4,0 -4,0   12,3 -12,5 10,8 
 

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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