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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
O Escritório Nacional de Estatísticas da China anunciou que o país, em meio à pandemia 
do novo coronavírus, cresceu 2,3% em 2020 sobre o ano anterior, acima da projeção de 
alta de 2% da Agence France-Presse (AFP), mas no menor índice em 44 anos. No quarto 
trimestre do ano, o crescimento foi de 6,5% sobre o mesmo período do ano passado.  
 
O indicador também aponta para uma aceleração da atividade econômica no país, já que, 
no trimestre anterior, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 4,9% na 
comparação anual. O crescimento em relação ao trimestre anterior foi de 2,6%.  
 
De acordo com relatório do banco Commerzbank, a economia chinesa tornou-se o 
principal impulso para a atividade global ao longo do ano passado, mas adverte que a 
estrada à frente “permanece acidentada”. Para 2021, o Commerzbank espera avanço de 
8,0% no PIB chinês, “o que fica um pouco abaixo do consenso” do mercado. 
 
A atividade econômica na zona do euro encolheu com força em janeiro uma vez que os 
lockdowns para conter a pandemia de coronavírus afetaram com força o setor de serviços, 
o de maior peso do PIB, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla 
em inglês). Com locais de lazer e hospedagem forçados a permanecer fechados em grande 
parte do continente, a pesquisa destaca uma forte contração no setor de serviços, mas 
também mostra que a indústria permaneceu forte já que as fábricas ficaram abertas. 
 
O PMI Composto preliminar do IHS Markit caiu mais ainda abaixo da marca de 50 que 
separa crescimento de contração, chegando a 47,5 em janeiro ante 49,1 em dezembro. 
PMI do setor de serviços caiu para 45,0 ante 46,4, mas acima da expectativa em pesquisa 
da Reuters de 44,5 e bem longe de mínimas históricas vistas no início da pandemia. 
 
A economia da zona do euro deve se recuperar este ano do impacto da pandemia, mas a 
um ritmo mais lento do que o esperado há apenas alguns meses, compensando as perdas 
em 2022, segundo pesquisa do Banco Central Europeu (BCE). Economistas consultados na 
pesquisa trimestral do BCE calculam crescimento do PIB da zona do euro de 4,4% este 
ano, contra 5,3% na edição anterior do levantamento. Para o próximo ano, a pesquisa 
mostrou que a economia deve expandir 3,7%, contra alta de 2,6% calculada em outubro. 
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1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo dados pelo Banco Central (BC) divulgados, dia 18, o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado prévia do PIB, teve alta de 0,59% em 
novembro na comparação com outubro. A expectativa dos economistas, segundo 
projeção mediana em pesquisa Bloomberg, era de uma alta de 0,5% na comparação 
mensal, após alta de 0,86% em outubro. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a 
queda da atividade foi de 0,83%. No acumulado do ano de 2020, a baixa é de 4,63% e, em 
doze meses, a queda é de 4,15%. 
 
O resultado final do Índice de Produção Agroindustrial Brasileira (PIMAgro) calculado pelo 
Centro de Estudos em Agronegócios da Fundação Getulio Vargas (FGV Agro) em 2020 
tende a ser negativo. O desempenho de dezembro será divulgado no mês que vem, mas a 
previsão do centro é que o balanço anual aponte uma queda de 1,3%. Para 2021, contudo, 
a estimativa é de recuperação, com alta de 3,7%. 
 
O PIMAgro é baseado em dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e nas variações do Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-BR), da taxa de câmbio e do Índice de confiança do 
Empresário da Indústria de Transformação (ICI) da FGV. 
 
A variação positiva de 3,7% projetada no momento leva em conta um cenário que 
combina a alta de 4,4% do PIB do país, menor depreciação da moeda nacional e 
manutenção da confiança do empresário industrial, além de quadro favorável às 
exportações de alimentos e bebidas e de aumento das importações de produtos não-
alimentícios. 
 
Segundo dados do Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
em 2020, não houve ganho real nos salários negociados entre patrões e empregados, 
enquanto o reajuste salarial mediano dos profissionais foi de 3,5% em 2020, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) médio no ano foi o mesmo (também de 
3,5%). Vale lembrar que o índice inflacionário (usado para reajustar o salário 
mínimo) acumulou alta de 5,45% em 2020. Em 2019, o reajuste salarial mediano foi de 4% 
e o INPC médio no ano, de 3,7% — resultando em um ganho real de apenas 0,3%. 
 
O Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central) manteve a taxa básica de juros 
em 2% ao ano na quarta-feira (20), mas decidiu abandonar o compromisso de não subir 
juros nas próximas reuniões, o chamado de “forward guidance”. Isso significa que o 
Copom voltará a analisar o cenário econômico geral a cada reunião e poderá elevar a taxa 
básica de juros da economia, a Selic, mas não especificou quando. Esta é a quarta reunião 
seguida em que não há alteração na Selic, após um longo ciclo de queda iniciado em julho 
de 2019. 
 
"Em vista das novas informações, o Copom avalia que essas condições [para a 
manutenção do ‘forward guidance’ deixaram de ser satisfeitas já que as expectativas de 
inflação, assim como as projeções de inflação de seu cenário básico, estão 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/12/reajuste-do-salario-minimo-fica-abaixo-da-inflacao-em-2021.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/banco-central-mantem-selic-a-2-ao-ano-em-ultimo-copom-deste-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/banco-central-mantem-selic-a-2-ao-ano-em-ultimo-copom-deste-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/banco-central-mantem-selic-a-2-ao-ano-em-ultimo-copom-deste-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/disparada-no-igp-m-deixa-investidor-sem-saida-e-diversificacao-e-alternativa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/disparada-no-igp-m-deixa-investidor-sem-saida-e-diversificacao-e-alternativa.shtml
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suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política 
monetária", diz o BC no comunicado da decisão. 
 
No cenário principal do BC, que considera estimativas de mercado para os juros, as 
projeções para a inflação são de 3,6% para 2021 e 3,4% para 2022. Os resultados estão 
próximos do centro das metas para esses dois anos (3,75% e 3,50%, respectivamente). 
 
Os pesquisadores da Fundação Getulio Vargas, Claudio Considera e Juliana Trece, afirmam 
em estudo que o Brasil deve encerrar 2021 com PIB per capita 2,3% abaixo de 2019, ano 
anterior à pandemia - e esse indicador não tem prazo para retornar ao que era antes da 
crise. Os economistas levam em conta projeções de mercado, do boletim Focus e do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), que sinalizam queda de 5,1% no PIB per capita em 
2020, devido à pandemia; e crescimento de cerca de 3% na economia em 2021. Mas a 
recuperação na atividade esperada para este ano não será suficiente para superar perdas 
da economia brasileira com a crise em 2020, resumiu Considera. 
 
O Brasil não está sozinho: de 200 países analisados no estudo, só 30 conseguirão retornar 
em 2021 ao PIB per capita anterior à pandemia. Em 2019 o PIB per capita era R$ 35.247. 
Deve ter caído para R$ 33.449 em 2020 e pode chegar a R$ 34.453 este ano. 
 
 

1.3 Cenário Baiano 

Segundo o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE), a empresa multinacional Titânio América (Tiasa), que produz pigmentos de dióxido 
de titânio, irá instalar uma unidade química no Polo Industrial de Camaçari. Os 
investimentos previstos são de cerca de R$ 250 milhões na primeira fase de implantação, 
que deve gerar 200 empregos diretos, 300 indiretos e outros 600 postos de trabalho nas 
obras civis.  
 
De acordo com a SDE, a Tiasa afirmou que já foram investidos R$ 100 milhões no 
desenvolvimento tecnológico e na planta piloto do projeto. Na primeira fase, a unidade 
terá uma capacidade produtiva combinada de pigmento de titânio e de óxido de ferro de 
38 mil toneladas/ano, com expectativa de atingir 170 mil toneladas/ano quando todas as 
etapas do projeto estiverem implementadas. 
 
O objetivo da implantação dessa unidade industrial é tornar o Brasil menos dependente 
da China e Estados Unidos, de onde compra pigmentos de dióxido de titânio. A Bahia é o 
único local do país que já fabricava o pigmento, por meio da Tronox, conforme ressaltou o 
vice-governador João Leão, secretário da SDE. A empresa deve começar a operação da 
planta no final de 2022. 
 
Com o cancelamento do carnaval, mais de R$ 1 bilhão devem deixar de circular em 
Salvador, se comparado com os números que a festa gerou em 2020. De acordo com 
dados da Secretaria de Turismo do Estado, mais de 600 mil turistas se hospedaram na 
capital baiana e no entorno em 2020, gerando uma receita de aproximadamente R$ 1,25 
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bilhão. A realização da festa carnavalesca está atrelada ao surgimento de uma vacina em 
escala global para proteger a população do contágio do coronavírus. 
 
O reflexo na geração de empregos, mesmo temporários é grande. O presidente do 
Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia, Paulo Mota, acredita que o período será de 
reestruturação do comércio, depois de meses fechado devido à pandemia do coronavírus. 
“Não temos grandes expectativas de contratações temporárias nesse período de 
preparação para o Carnaval. É preciso que se tenha dimensão que o comércio iniciou o 
processo de recuperação após meses fechado devido à pandemia, e ainda não conseguiu 
total saúde. Nós ficaremos muito felizes se não houver demissões, mas contratações 
acredito que não haverá”. 

A Bahia foi o estado com a maior quilometragem de linhas de transmissão concluídas no 
Brasil em 2020, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Ao todo, houve a 
adição de 1.428,5 km de extensão do material, que é responsável pelo escoamento da 
energia elétrica gerada nas usinas para alimentar o Sistema Interligado Nacional (SIN). 
 
Conforme a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), o funcionamento das linhas de 
transmissão é fundamental para o desenvolvimento energético baiano, pois contribui para 
a Bahia se manter líder nacional na geração de energia eólica e solar. O estado gerou 
15.352,93 GWh na fonte eólica entre os meses de janeiro e novembro de 2020, de acordo 
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A fonte fotovoltaica registrou 
produção de 1.663,77 GWh no mesmo período. 
 
O governador Rui Costa, se reuniu em Brasília, com representantes da Índia, do Japão e da 
Coreia do Sul. A ideia é atrair empresas interessadas em se instalar no parque industrial da 
Ford, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). 

Um dos integrantes da comitiva de Rui Costa, o presidente da Fieb, Antônio Alban, 
destacou o algo a mais que a Bahia pode propiciar para além de incentivo fiscal. 
“Queremos propiciar junto à manufatura a tecnologia embarcada”, pontuou Alban. 

Ao lado do governador, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio 
Bonfim, destacou a formação dos profissionais baianos que buscam oportunidade, frente 
aos desligamentos da Ford. 

O fechamento deve causar uma perda de 2% da riqueza gerada em toda a Bahia, o que 
equivale a cerca de $ 5 bilhões. Segundo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
(Fieb), a Ford e sistemistas empregavam pouco mais de 7,2 mil pessoas, das quais 4,9 mil 
somente na montadora. 

O parque industrial em Camaçari é o maior da América do Sul. Na semana do fechamento 
da Ford, o governador Rui Costa disse que não ia abrir mão de manter em operação na 
Bahia a cadeia produtiva da indústria automobilística no estado. 

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

 

 Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu quarto 
levantamento relativo à safra 2020/2021, estimam produção aproximada de 10,3 
milhões de toneladas de grãos, na Bahia, o que representa uma ligeira alta de 1,8% 
em relação ao ciclo 2019/2020. Este resultado reverte a expectativa de retração de 
1,3%, apontada nos levantamentos anteriores.  
 

 A estimativa para a área plantada indicou uma expansão de 2,5%, o que soma 
cerca de 3,2 milhões de hectares. O rendimento médio esperado é de 3,2 t/ha, 
ligeiramente inferior (-0,6%) ao da safra passada. 
 

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

 A produção de algodão, projetada em 1,2 milhão de toneladas, corresponde a uma 
queda de 19,1% na comparação com a safra anterior. A área plantada ficou 
estimada em 266 mil hectares, 15,2% inferior à do ciclo anterior.  
 

 A safra de milho, por sua vez, pode ficar em torno de 2,6 milhões de toneladas, que 
supera em 6,1% a colheita 2019/2020. A principal contribuição deve vir da 1ª safra 
(cerca de 2,0 milhões de toneladas), porém a safra de inverno pode sofrer um 
recuo (15,6%) frente a temporada anterior. 
 

 Para o feijão, a Conab prevê produção que totaliza 333 mil toneladas, 14,7% 
inferior à colheita anterior. Estima-se que a área plantada com a leguminosa ocupe 
438 mil hectares e sua produtividade média alcance 753 kg/ha na temporada 
2020/2021. 

 

3. Indústria 
 

 A prévia da Sondagem da Indústria de janeiro sinaliza queda de 3,5 pontos do 
Índice de Confiança da Indústria (ICI) em relação ao número final de dezembro, 
para 111,4 pontos. Se o resultado se confirmar, essa será a primeira queda desde 
abril de 2020. A redução no resultado prévio da confiança industrial ocorre em 
consequência de redução da satisfação sobre o momento presente e piora das 
expectativas em relação aos próximos meses. O Índice de Situação Atual diminuiria 
3,2 pontos, para 116,7 pontos, enquanto o Índice de Expectativas cederia 3,6 
pontos, para 106,0 pontos. Apesar disso, o dado preliminar do Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) indicaria aumento de 0,6 ponto 
percentual (p.p.), para 79,9%. Em médias móveis trimestrais, o Nuci se manteria 
estável (79,6%) após seis altas consecutivas. (FGV-IBRE, 22/01/2021). 
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 A pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
mostra que, pela primeira vez em dez anos, houve aumento de emprego no mês. O 
índice de evolução do número de empregados ficou em 50,5 pontos, acima da 
linha divisória de 50 pontos, demonstrando crescimento do emprego. De acordo 
com a pesquisa, a produção industrial caiu em dezembro de 2020, quebrando uma 
sequência de seis meses consecutivos de crescimento. O índice de evolução da 
produção ficou em 46,8 pontos, abaixo da linha divisória de 50 pontos, ou seja, 
reflete queda da produção na comparação com o mês anterior. Os estoques 
continuam abaixo do planejado. Todos os índices de expectativas estão acima da 
linha divisória de 50 pontos. Isso indica que os empresários seguem com 
expectativa de crescimento nos próximos seis meses da demanda, da quantidade 
exportada, do número de empregados e da compra de matérias-primas. (CNI, 
21/01/2021).   
 

 Os Indicadores Industriais, segundo pesquisa da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostram que as vendas recuaram e a atividade industrial 
desacelerou em novembro na comparação com outubro de 2020. Esse foi o 
primeiro recuo após seis meses seguidos de crescimento. O dado ainda não fala em 
estagnação nem que o ciclo de crescimento tenha se encerrado. O indicador 
mostra ainda que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou, em novembro 
de 2020, 0,2 pontos percentuais, na comparação com outubro. Mesmo assim, a 
UCI de 79,9% está acima do percentual registrado em novembro de 2019 (78,3%). 
(CNI, 18/01/2021). 
 

 No setor de veículos, o governador da Bahia, Rui Costa, se reuniu em Brasília, com 
representantes da Índia, do Japão e da Coreia do Sul. A ideia é atrair empresas 
interessadas em se instalar no parque industrial da Ford, em Camaçari, na Região 
Metropolitana de Salvador (RMS). Com o embaixador da Índia, Suresh K. Reddy, ele 
iniciou a corrida por novas negociações, que abarquem tanto o setor automotivo 
quanto outros setores potenciais. A Índia possui uma indústria automobilística de 
crescimento exponencial, com destaque para a empresa Tata Motors, hoje dona da 
Jaguar e Land Rover, e para a Mahindra, que já possui atividade no Brasil, em Porto 
Alegre. Conversa com o embaixador do governo do Japão, Akira Yamada, seguiu da 
mesma forma. A indústria automotiva do país é composta por grandes empresas, a 
exemplo da Nissan, Toyota e Honda. A relação comercial também foi pauta nas 
conversas com o embaixador da Coreia do Sul, Kim Chan-Woo. O representante sul 
coreano assegurou difundir as informações com o setor industrial de seu país. Ele 
citou o exemplo da Hyndai no Brasil e a necessidade de uma menor burocratização 
para mais negócios com este país. (Correio da Bahia, 19/01/2021).  
 

 No setor químico, a empresa multinacional Titânio América (Tiasa), que produz 
pigmentos de dióxido de titânio, irá instalar uma unidade química no Polo 
Industrial de Camaçari, na Bahia. Segundo o Governo do Estado, cerca de R$ 250 
milhões serão investidos na primeira fase de implantação, que deve gerar 200 
empregos diretos, 300 indiretos e outros 600 postos de trabalho nas obras civis. O 
investimento foi anunciado durante a assinatura de protocolo de intenções com o 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industrial/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=Sondagem_Dez20
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
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Governo do Estado, por meio da SDE. De acordo com a gestão estadual, a Tiasa 
afirmou que já foram investidos R$ 100 milhões no desenvolvimento tecnológico e 
na planta piloto do projeto. A ideia é que a implantação torne o Brasil menos 
dependente da China e Estados Unidos, de onde compra pigmentos de dióxido de 
titânio. A Bahia é o único local do país que já fabricava o pigmento, por meio da 
Tronox. A empresa deve começar a operação da planta no final de 2022. Na 
primeira fase, a unidade terá uma capacidade produtiva combinada de pigmento 
de titânio e de óxido de ferro de 38 mil toneladas/ano, com expectativa de atingir 
170 mil toneladas/ano quando todas as etapas do projeto estiverem 
implementadas. Além do pigmento de dióxido de titânio, utilizado para vários fins, 
a exemplo de base para tinta imobiliária, produção de vidros e plásticos e protetor 
solar, tem o segundo subproduto que é hematita sintética, que tem como 
finalidade a indústria siderúrgica. (A Tarde, 20/01/2021). 
 

 O setor de materiais de construção começa 2021 com “otimismo moderado”, 
segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat), Rodrigo Navarro. Neste ano, a previsão de faturamento 
consolidado dos 22 segmentos que compõem o setor é de alta real de 4%, para R$ 
200 milhões, segundo projeção da Abramat e da Fundação Getulio Vargas (FGV). Se 
a estimativa for confirmada, a indústria retomará o patamar de faturamento de 
2011. Há expectativa de continuidade das obras imobiliárias residenciais e 
comerciais e de aumento da demanda de materiais decorrente da aprovação do 
programa Casa Verde e Amarela e do novo marco regulatório do saneamento. 
(Valor, 18/01/2021). 

 

 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica fechou os dados referentes à 
geração e consumo de energia elétrica em todo o país durante 2020. Com o 
impacto da pandemia na vida das pessoas e na economia, o consumo de energia 
elétrica foi 1,5% menor no período em relação ao ano de 2019. Segundo os dados, 
é possível observar um aumento do consumo de 2,8% no mercado livre e uma 
retração de 3,4% no regulado. O resultado também foi impactado pela migração 
expressiva dos consumidores entre os ambientes de contratação, que conta com a 
adição de 1.522 agentes e 5.239 unidades consumidoras em 2020. A leitura por 
região aponta os estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro como os mais 
impactados pelo recuo do consumo de energia no ano passado. Os três registraram 
quedas próximas de 5% na comparação com 2019. Já o Pará, o Mato Grosso e o 
Amazonas lideram a lista de maiores altas, com crescimento de 6%, 5% e 3%, 
respectivamente. (Canal de Energia, 20/01/2021). 
 

 Já na área da geração, o comportamento foi similar à do consumo. Houve uma 
redução de 1,6% no SIN, passando de uma produção de 64.637,5 MW médios em 
2019 para 63.596,8 MW médios em 2020. Entre as fontes, foi observada uma 
redução na comparação entre 2020 e 2019 por parte das Térmicas, de -7,1%, e das 
Hidrelétricas de – 0,9%, impactadas pela redução do consumo. Por outro lado, 
observou-se um aumento nas Eólicas, de 1,5%, e nas usinas Solares Fotovoltaicas, 
de 19,3%. (Canal de Energia, 19/01/2021). 
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4. Comércio Varejista 
 

 Em novembro, o comércio varejista da Bahia faturou 10,67 bilhões de reais, 
representando um crescimento de 0,5% em relação a igual mês do ano de 2019. 
Desde o início da recuperação do setor, essa variação foi a menor, sinalizando para 
um ritmo arrefecido no consumo dos próximos meses, segundo expectativa da 
Fecomércio-BA. (Fecomércio-BA, 18/01/2021). 
 

 Em novembro, dois setores registraram crescimentos mais expressivos nas vendas, 
são eles: Materiais de construção e Eletrodoméstico e eletrônicos de 15,5% e 
13,3%, respectivamente. O segmento de Móveis e decoração teve redução nas 
taxas de vendas, mas registra alta anual de 8,8%. E as farmácias e perfumarias 
tiveram incremento no faturamento de 6,9%. (Fecomércio-BA, 18/01/2021). 
 

 Em novembro, as demais variações negativas foram de Vestuário, tecidos e 
calçados (-12,5%), Concessionárias de veículos (-11,5%) e o grupo Outras atividades 
(-7,6%). Nesse contexto, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado da Bahia (Fecomércio-BA) revê a previsão de vendas para o último mês do 
ano para o negativo de 6%, fechando o ano de 2020 com queda de 7%, e 
faturamento total de R$ 102 bilhões, 7,67 bilhões de reais a menos do que no ano 
anterior. (Fecomércio-BA, 18/01/2021). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) recuou 2,2% em janeiro 
de 2021, passando para 105, 8 pontos. No comparativo anual, houve variação 
negativa de 16,4%. (CNC, 19/01/2021).  
 

 O Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) 
projeta que o volume de vendas no varejo deve ter alta de 10,34% no acumulado 
do primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Para 
o varejo ampliado, a expectativa do setor é de um crescimento mais modesto de 
9,5%. (Folhapress/Ibevar, 19/01/2021).  
 

 O crescimento do varejo no acumulado do primeiro trimestre de 2021 deve ser 
influenciado pelo comportamento, principalmente, de Móveis e eletrodomésticos 
(38,0%), Tecidos, vestuários e calçados (28,0%), e Materiais de construção (24,0%). 
Por outro lado, Livros, jornais, revistas e papelaria devem sofrer uma forte queda 
de 23,0%. (Folhapress/Ibevar, 19/01/2021).  
 

 A MB Associados aponta que o varejo teria registrado queda de 9,0% em 2020 sem 
o impulso do auxílio emergencial. A sua estimativa é a de que haja recuo de 1,4% 
no volume de vendas do varejo ampliado no ano passado. De janeiro até 
novembro, a retração acumulada em relação a igual período de 2019 foi de 1,9%. 
De acordo com os cálculos da consultoria, excluindo o auxílio, o setor teria 
registrado perda bem maior de janeiro a dezembro, de 8,8%. (Valor Econômico, 
22/01/2021). 
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5. Serviços & Turismo 
 

 Em novembro de 2020, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-
SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), recuou 9,9%, 
frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. O 
resultado exibido nesse indicador, em relação a outubro de 2020, foi determinado 
principalmente pela elevada base de comparação (18,3%), registrada no mês 
anterior, e pelas medidas de contenção à segunda onda da covid-19 observada na 
capital baiana. Essa queda pontual foi sentida em três das seis variáveis que 
compõem o indicador, com destaque para: Carga portuária (-21,9%), Consumo 
energia elétrica (-12,4%) e Consumo de Combustível (-4,4%). Em 
contrapartida, Passageiros no Aeroporto Internacional de 
Salvador (20,2%), Passageiros urbanos (4,6%) expandiram. E, Passageiros 
intermunicipais (0,0%), contabilizou estabilidade relativa. Em sentido oposto, o 
indicador apontou decrescimento de 24,2%, quando comparado com o mês de 
outubro de 2019, acumulando no ano queda de 26,3%. Em 12 meses, o índice caiu 
23,7%. (SEI). 
 

 A Fecomércio-BA criou o Centro de Inovação, projeto pioneiro aplicado ao 
segmento do comércio de Bens, Serviços e Turismo, o “Inovacom-BA” é uma das 
novidades da instituição para 2021 e tem o objetivo de fomentar a inovação, 
através da conexão do ecossistema de inovação com empresas e sindicatos do 
setor. O Centro de Inovação propõe ainda a possibilidade de ampliação dos 
negócios, através de um conjunto de ações como: qualificações, mentorias, criação 
de fóruns do Comércio e do Turismo, e participações em eventos, entre outras, 
que possibilitem o público-alvo a se inserirem no cenário de inovação. 
(Fecomércio-BA). 
 

 Na segunda-feira (18.01), o Ministério do Turismo ultrapassou a marca de 26 mil 
selos “Turismo Responsável, Limpo e Seguro” emitidos a atividades turísticas em 
todo o país. Ao todo, já são 26.012 selos. Trata-se de uma sinalização visual que 
identifica estabelecimentos e guias de turismo que assumiram, declaradamente, o 
compromisso em adotar protocolos de biossegurança para proteger turistas e 
trabalhadores contra à covid-19. E, dessa forma, possibilitar que a retomada das 
atividades turísticas ocorra de forma mais segura no Brasil. Os segmentos com 
maior número de adesão ao selo são: agências de turismo (7.971), meios de 
hospedagem (5.817), guias de turismo (3.747), transportadoras turísticas (3.356) e 
restaurantes, cafeterias, bares e similares (1.746). Os estados que registram a 
maior adesão à iniciativa são: São Paulo (5.045), Rio de Janeiro (3.910), Minas 
Gerais (2.232), Bahia (1.918) e Rio Grande do Sul (1.906). (MTur). 
 

 O planejamento de ações para impulsionar o turismo no município de Maraú, na 
Costa do Cacau, foi discutido em reunião dos secretários estadual e municipal do 
segmento, Fausto Franco e Leco Levita. Para a Setur, a realização do inventário 
turístico do município deve ser uma das ações prioritárias para este primeiro 
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momento da gestão, incluindo meios de hospedagem e de transporte marítimo. A 
promoção dos atrativos turísticos é outro aspecto importante a ser trabalhado, 
que reúne destinos destacados, a exemplo de Barra Grande. Um calendário de 
eventos também deve ser criado, a fim de divulgar festas populares na região, 
como as festas da Tainha e do padroeiro São Sebastião. A prospecção de eventos 
deve incluir competições esportivas, utilizando especialmente o potencial náutico 
da Baía de Camamu, a terceira maior do Brasil. Mentor do Projeto de Resgate dos 
Sinos, que já recuperou o instrumento litúrgico de sete templos da Bahia, Fausto 
planeja estender as ações de revitalização também para Maraú, contemplando as 
igrejas matriz de São Sebastião e de Santo Antônio, em Barra Grande. (Setur). 
  

 Ações e metas para a consolidação da Estrada do Chocolate na região sul da Bahia 
foram discutidas durante o Encontro do Turismo Rural da Costa do Cacau, que 
aconteceu na tarde do dia 21, no Centro de Convenções de Ilhéus. A turismóloga 
Aidê Suzart, da Setur-BA, apresentou ações necessárias por parte dos municípios 
envolvidos para que a Estrada do Chocolate se transforme em atrativo real. A lista 
inclui qualificação nas entradas e saídas dos municípios; melhorias nos acessos aos 
ramais; empreendimentos às margens da estrada; apoio à iniciativa privada para a 
criação de estandes para divulgação e pontos de venda; criação de feiras de 
agricultura orgânica, de agricultura familiar e congêneres. (Setur). 

 

6. Comércio Exterior 

 

 O comércio do Brasil com os Estados Unidos (EUA) é o que mais sofre com a 
pandemia. Vendas aos americanos recuaram 27,8% em 2020, mais de quatro vezes 
a queda geral dos embarques brasileiros para o mundo. A pandemia atingiu as 
relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos mais do que com qualquer 
outro parceiro. A combinação de uma pauta de exportações e importações 
marcada por produtos manufaturados e petróleo e seus derivados deixou a relação 
entre os países especialmente vulnerável ao choque da covid-19 nas economias e 
no comércio global. Em 2020, as vendas aos americanos diminuíram US$ 8,3 
bilhões, na comparação com o ano anterior, enquanto as importações brasileiras 
dos EUA tiveram queda de US$ 6 bilhões. Os dados são do “Monitor do Comércio 
Brasil EUA”, da Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil). Na Bahia a queda 
foi de 0,2% comparado a 2019. O valor total exportado de US$ 823,1 milhões 
(quase três vezes menos do que o Estado exportou para a China), situou os EUA 
como terceiro maior destino para os produtos baianos no ano passado atrás de 
Cingapura (2º) e da China.  
 

 Apesar de não ter aplicado medidas antidumping no ano passado, o governo 
recebeu mais pedidos de abertura de investigações pelas empresas, o que deve 
implicar aumento das punições neste ano. Segundo informações da Subsecretaria 
de Defesa Comercial e Interesse Público do Ministério da Economia, 27 petições 
foram apresentadas por companhias brasileiras em 2020 contra oito no ano 
anterior. O pico de pedidos foi em 2011, quando foram registrados 114. Após um 
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período de queda nas demandas, elas voltaram a subir no ano passado. (Valor 
Econômico, 20/01/2021). 
 

 Entre as prioridades na área de defesa comercial, o governo pretende atualizar 
neste ano decreto que trata de subsídios e medidas compensatórias. A ideia é 
adaptar o normativo atual, de 1995, à nova realidade de comércio exterior e dar 
mais previsibilidade às investigações. A proposta atual segue o que já foi feito em 
2013, quando foi atualizado decreto referente a outro instrumento de defesa 
comercial, o de medidas antidumping. Com a mudança, foram esclarecidos pontos 
relativos a prazos, requisitos para aplicações e revisões dos processos. Segundo 
técnicos da área econômica, o normativo em estudo trará detalhamentos hoje não 
previstos no acordo de subsídios e medidas compensatórias da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em termos, por exemplo, de prazos a serem seguidos. 
A iniciativa é uma demanda muito forte da indústria, e tem como objetivo ao final 
do processo, que as petições de subsídios e medidas compensatórias possam ser 
preenchidas de forma tão clara quanto as de antidumping. (Valor Econômico, 
21/01/2021). 
 

 O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, prometeu estar pronto “no primeiro dia 
para recolher os pedaços da política externa falida de Donald Trump e reparar os 
danos que ele causou ao redor do mundo”. Entre os pedaços mencionados por ele 
em rede social no começo deste ano estão alguns da OMC, na prática paralisada 
pela gestão “América em Primeiro Lugar” do presidente Trump. Mas a posse de 
Biden não deve trazer solução imediata para os entraves da OMC, ainda que a 
simples sinalização de apoio ao multilateralismo já seja um avanço em relação aos 
últimos quatro anos. Entre outros motivos, a OMC é criticada por permitir que a 
China pegasse carona no sistema de comércio internacional para catapultar suas 
exportações, enquanto deixava o governo chinês subsidiar suas empresas estatais. 
Criado para lidar com economias de mercado, o sistema de regulação da OMC não 
tem ferramentas para conter o sistema chinês, que fecha o mercado a 
estrangeiros, força investidores a transferir tecnologia e subsidia exportações. 
(Folha de S. Paulo, 19/01/2021). 
 

 As exportações baianas de frutas cresceram 10,7% em volume em 2020. No 
acumulado de janeiro a dezembro, os embarques somaram 164,4 mil toneladas. 
Em receita, a alta em relação ao ano anterior foi de 7,7%, para US$ 191,1 milhões. 
No ano passado, a manga permaneceu na liderança e no volume de exportações 
da fruticultura baiana — as vendas somaram 114 mil toneladas, ou 15% a mais que 
em 2019. Essas vendas renderam US$ 123 milhões, ou 16% a mais que em 2019. 
Os embarques de uvas, segunda fruta mais exportada pelo estado, também 
cresceram 15,6% em volume, para 14,6 mil toneladas e US$ 30,6 milhões em 
receitas com incremento de 11,3%. O limão, terceira fruta em volume de 
exportações, também teve aumento de 9,1% nas receitas em 2020. O crescimento, 
das vendas de frutas, deveu-se, em parte, ao aumento da procura por frutas ricas 
em vitamina C — acredita-se que frutas que reforçam a imunidade, pode ser um 
reforço no combate à covid-19; não há, no entanto, evidências científicas sobre 

https://twitter.com/JoeBiden/status/1213217722508570624?s=20
https://twitter.com/JoeBiden/status/1213217722508570624?s=20
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isso. O presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, destacou, em nota, que o 
empenho dos produtores rurais na adoção de medidas de combate à covid-19 
permitiu o aumento dos embarques, mesmo em ano de pandemia. 

 

 

7. Finanças Públicas 
 

 Considerando-se o atual contexto de dificuldade para cumprir a regra do teto de 
gastos, no exercício de 2021, a Instituição Fiscal Indepenente (IFI) acredita que 
uma das possibilidades a ser adotada é o corte de despesas discricionárias. Os 
números indicam que o governo continuou adotando essa estratégia, ao longo de 
2020. A preços de novembro de 2020, as despesas discricionárias do governo 
central somaram R$ 128 bilhões, no acumulado de 12 meses até aquele mês. O 
espaço para essa estratégia, no entanto, tende a ser cada vez menor, tendo em 
vista a possibilidade de descontinuidade na oferta de alguns serviços públicos 
essenciais. As informações são da IFI. 
 

 Orçamento de 2021 não deve ser aprovado antes de abril. No caso da Lei de 
Diretrizes Orçcamentárias (LDO), o projeto foi votado em dezembro diretamente 
pelo Plenário do Congresso. Contudo, a complexidade do processo legislativo do 
Orçamento dificulta que se adote o mesmo caminho da LDO. Caso o rito 
constitucional seja seguido, com o exame e a apreciação perante a Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), o processo será necessariamente mais longo e 
provavelmente não estará concluído antes de abril. As informações são da IFI. 
 
 

 Até o momento a previsão de gastos com a covid-19 em 2021 é de R$ 36,1 bilhões. 
Esse valor equivale à soma dos restos a pagar inscritos em ações relacionadas à 
covid-19 (R$ 16,1 bilhões) com o crédito reaberto para implementação da 
vacinação (R$ 20,0 bilhões). Dos R$ 16,1 bilhões em restos a pagar, R$ 2,3 bilhões 
são relativos ao auxílio emergencial a vulneráveis e trabalhadores informais e R$ 
8,0 bilhões se referem ao benefício emergencial a trabalhadores formais. As 
informações são da IFI. 
 

 Atualizações preliminares das projeções para o crescimento real do PIB - a taxa de 
variação do deflator implícito e o PIB em valores correntes de 2020 -, com base na 
revisão promovida pelo IBGE nas Contas Nacionais e na dinâmica dos dados 
realizados, indicam que o PIB nominal deve encerrar o ano de 2020 em R$ 7,387 
trilhões, acima do previsto no cenário macrofiscal apresentado em novembro (R$ 
7,139 trilhões). A queda menor da atividade econômica e a aceleração da inflação 
– fatores que conjuntamente elevam o PIB nominal – contribuem para um menor 
crescimento da relação dívida/PIB em 2020. As informações são da IFI. 
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 
12 
Meses 

Nov. Dez. Jan./21 Fev. Tendência 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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