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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 

O Programa Alimentar Mundial (WFP), agência da ONU, informou que até 130 milhões de 
pessoas podem ser levadas a passar fome até o final deste ano por causa da epidemia de 
Covid-19. Esta afirmação significa, na prática, que dobraria para 260 milhões o número de 
pessoas no mundo sob risco de fome. A maior preocupação é com países da África e do 
Oriente Médio, que, em geral, não têm assistência social. 

“Essas novas projeções mostram a escala da catástrofe com que nos deparamos”, disse 
Arif Husain, o economista-chefe do WFP. Ele estima que seriam precisos US$ 12 bilhões 
em ajuda para mitigar a situação.  

O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou na semana passada que a demanda pela 
nova linha de liquidez de curto prazo deve chegar a US$ 50 bilhões. O mecanismo foi 
criado para ajudar países que enfrentam escassez de dólares durante a pandemia do novo 
coronavírus. 

Segundo o FMI, a nova ferramenta pode ajudar os países, especialmente os emergentes, a 
enfrentar as necessidades de liquidez antes que isso se torne um problema ainda maior. 

A reestruturação da dívida externa da Argentina gera pessimismo entre gestores de 
investimentos, eles alertam para risco de repetição da experiência de reestruturação que 
resultou no calote de 2001. Muitos advertem que, se o governo não melhorar os termos, 
os riscos de um novo calote do país ocorrer são grandes. A economia do país latino-
americano foi duramente atingida pela crise do novo coronavírus, mas não ficou claro se a 
oferta do governo, de não pagar o serviço da dívida pelos próximos três anos e cortar os 
pagamentos de juros em 62%, foi a proposta final ou apenas o começo de duras 
negociações. 

Alguns países, como o Japão, começam a questionar a dependência da produção industrial 
chinesa. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Japão planeja tornar sua economia 
menos dependente de produtos fabricados pela China. A crise interrompeu a produção 
industrial chinesa, afetando fortemente as cadeias produtivas globais. O governo japonês 
quer que empresas, que nas últimas décadas migraram para o concorrente, atraídas por 
custos menores de produção, voltem ao país de origem.  

Dados de atividade econômica em abril apontam para significativa contração do Produto 
Interno Bruto (PIB) europeu e japonês, no segundo trimestre. As prévias do Índice dos 
Gerentes de Compras (PMI) – indicador da saúde econômica do setor de manufaturas –, 
surpreenderam negativamente, refletindo a paralisação da atividade, ao menos parcial, 
nas principais economias. O indicador composto da Área do Euro caiu de 29,7 para 13,5 
pontos entre março e abril, puxado principalmente pelo componente de serviços. Essa 
queda é compatível com uma contração anualizada de 7,5% do PIB da região no segundo 
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trimestre. No Japão, o PMI recuou de 36,2 para 27,8 pontos, sugerindo queda anualizada 
de 10% do PIB neste trimestre. 

Já nos EUA, segundo o governo, os pedidos de auxílio-desemprego alcançaram 26 milhões 
em cinco semanas, mais 4,4 milhões solicitaram o recurso só na segunda semana de abril. 
Este resultado confirma que todos os postos de trabalho criados durante o mais longo 
boom do emprego na história dos Estados Unidos (2009-2019) foram eliminados em cerca 
de um mês, à medida que o novo coronavírus avança sobre o país.  

 

1.2 Cenário Nacional 

A expectativa de uma recuperação mais lenta da economia, após a forte queda da 
atividade neste ano, tem ganhado força entre analistas, por causa do legado negativo que 
a crise do novo coronavírus deve deixar ao país. Há, contudo, quem aposte em retomada 
mais acelerada já que, no aspecto macroeconômico, o Brasil estava em condições 
melhores do que em crises anteriores. 

Banco Mundial e o FMI projetam uma recuperação modesta do PIB brasileiro no próximo 
ano, após estimarem um tombo, de 5% e de 5,3%, respectivamente, em 2020. Para 2021, 
enquanto o primeiro vê uma alta de apenas 1,5%, o FMI projeta crescimento de 2,9%. Tais 
previsões são compartilhadas por vários economistas locais.  

Os economistas, especialistas em projeções, ponderam que as estimativas são muito 
preliminares pelo ineditismo da crise e que o maior risco é o descontrole da pandemia no 
país. 

Com o período de confinamento afetando emprego e renda, o novo coronavírus pode 
empurrar mais de 5,7 milhões de brasileiros para a pobreza extrema caso o governo não 
consiga efetivamente ampliar seus programas sociais e não consiga apoiar as empresas a 
manter empregos. Isso representaria elevação de 60% na pobreza extrema no país, para 
15 milhões de pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 per capita por dia, segundo 
cálculos do Banco Mundial. 

A queda do PIB este ano deve levar a novo recorde de recuperações judiciais. Se 
confirmado, o resultado será quase 40% superior ao recorde verificado em 2016, quando 
1,8 mil companhias recorreram à Justiça. Naquele ano, a economia havia recuado 3,6%, 
após um tombo de 3,5% no ano anterior. Mesmo que a queda da economia neste ano seja 
inferior a 5%, a escalada das recuperações judiciais será mais intensa que o pico de 2016. 
Isso porque o cenário já parte de uma base bastante deteriorada pela recessão econômica 
e do baixo crescimento dos últimos cinco anos. 

Dados divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho mostram que foram 
realizados 3,5 milhões de acordos para redução de jornada de trabalho por três meses, e a 
suspensão de contratos por dois meses foram registradas no sistema do Ministério da 
Economia até às 20h50 do dia 22 de abril. Os acordos firmados envolveram 569 mil 
empregadores. Segundo o ministério, o programa irá preservar até 8,5 milhões de 
empregos, beneficiando cerca de 24,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O 
principal objetivo da medida é reduzir os impactos sociais relacionados ao estado de 
calamidade pública e de emergência de saúde pública. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/coronavirus-o-debate-economico/
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Com a abrupta paralisação da atividade desde meados de março devido ao novo 
coronavírus, o PIB deve recuar em todos os estados brasileiros em 2020, especialmente no 
Sudeste e no Nordeste, segundo cálculos da consultoria Tendências. Já a 4E Consultoria, 
projeta que a região Centro-Oeste escape de um PIB negativo em 2020, graças ao 
desempenho do agronegócio. 

No cenário da Tendências, o PIB deve recuar 4,1% neste ano na média nacional. Já a 4E, 
trabalha com redução de 2,3% da economia brasileira em 2020. 

Com a economia caminhando para mais um ano de recessão, a década atual (2011-2020) 
pode ser a de maior empobrecimento médio da população brasileira em mais de 100 
anos, tomado como referência o PIB per capita. Cálculos do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) mostram que o PIB per capita deverá 
recuar 4,1% em 2020, para R$ 30.780, impactado pelas medidas de isolamento social. Esse 
valor será o menor PIB per capita desde 2007 (R$ 29.778). 

As capitais começam a projetar perdas de arrecadação com a Covid-19 com base em 
dados de lançamento das notas fiscais eletrônicas. A pandemia deve afetar não somente a 
arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), mas também a cota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que recebem dos estados e em alguns casos, 
também os royalties. 

O PIB do setor de turismo brasileiro deve cair 39% neste ano, para R$ 165,5 bilhões, 
segundo estimativa da FGV Projetos. Em 2021, o produto da atividade deve se recuperar e 
chegar a R$ 259,4 bilhões, mas um nível ainda 4% inferior ao registrado em 2019, de R$ 
270,8 bilhões. O setor, que reúne atividades de bares e restaurantes a viagens áreas e está 
virtualmente parado desde março, é um dos mais afetados pela pandemia. 

 

1.3 Cenário Baiano 

Segundo cálculos das consultorias Tendências e a 4E que fazem cenários regionais para o 
Brasil, o Nordeste deve ter o maior recuo do PIB do país, com queda de 4,6% em 2020. 
Para a Tendências, a região é dependente do investimento público e da transferência de 
renda governamental, além de ser impactada pela produção industrial nos setores de 
transporte e de metalurgia. 

Bahia e Pernambuco, maiores economias da região, terão quedas de 4,8% e 4,7%, 
respectivamente. Para as consultorias, esses estados sofreram com a paralisação no 
segmento de transporte, como na fábrica da Ford na Bahia e na da Fiat em Pernambuco. 

 
Já a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) divulgou estudo 
elaborado no início de abril, apresentando três cenários: pessimista, moderado e otimista, 
com suas respectivas taxas de crescimento do PIB da Bahia: -3,4%, -5,1% e -6,9% 
respectivamente. 
 
Para o cenário moderado, que julgamos o mais apropriado e o mais próximo do divulgado 
pela consultoria Tendências, a SEI utilizou como pressuposto, uma política de isolamento 
social de 50% e a redução das exportações em 30%. Nessa projeção, considerado o 
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cenário moderado, o órgão levou em consideração um pico prolongando de dois meses 
com moderada taxa de população contaminada. Neste cenário a taxa ficou em -5,1%, 
puxada pelo setor de serviços (-5,9%). O recuo verificado no PIB foi de 6,0 p.p. em relação 
a projeção feita pela SEI em janeiro de 2020. O PIB (2019- 2020) em média registrou 
queda 2,0% e acumulou retração de 4,0%.  
 

Ainda em seu estudo, a SEI conclui que em decorrência da retração nas atividades 
econômicas, espera-se que haja reflexos em maior ou menor grau nos municípios do 
estado, com todos eles sendo afetados, porém com graus variados de intensidade, a 
depender da estrutura produtiva de cada município. Dessa forma, o estudo conclui que os 
municípios com predominância do segmento de Serviços (comércio, alojamento e 
alimentação, transportes) sejam os mais afetados; já naqueles em que há predominância 
da atividade Agropecuária, espera-se que o impacto negativo seja diminuto. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque as principais 
ocorrências da semana. 

2. Agropecuária  

 Os efeitos da pandemia da Covid-19 e das medidas sanitárias e econômicas 
adotadas para combatê-la têm afetado as atividades agropecuárias de forma 
heterogênea. O ritmo das exportações de commodities como soja, algodão, milho, 
supera ao do mesmo período de 2019, evidenciando como essas cadeias de 
produção tendem a ser relativamente menos atingidas. A manutenção de 
expectativa de uma safra recorde de grãos corrobora a relativa estabilidade desses 
segmentos diante do cenário adverso. 

 Por outro lado, cadeias produtivas associadas à demanda doméstica – como é o 
caso de laticínios, carnes e hortifrútis – vêm enfrentando maiores dificuldades com 
a logística de escoamento e distribuição dos produtos, mas, sobretudo, com a 
queda abrupta da demanda, motivada pela substituição da alimentação de fora 
para dentro do domicílio. Em razão da queda da renda familiar domiciliar, ocorre, 
também, o efeito substituição das proteínas mais caras (carne bovina) pelas mais 
baratas (carne de frango e ovos). A renda menor atinge o segmento de laticínios. 
Produtores de leite encontram dificuldades de comercialização do produto, devido 
ao excesso de estoque de produtos lácteos e consequente redução da captação do 
produto pelas agroindústrias e cooperativas do setor. 

 A queda do preço internacional do petróleo, aprofundada nas últimas semanas, 
pela drástica redução do consumo global, tem afetado de forma significativa o 
setor nacional de biocombustíveis. Notadamente, os segmentos da cadeia 
sucroenergética são os mais prejudicados. A queda na demanda interna por 
combustíveis e a redução do preço da gasolina elevaram os estoques do etanol e 
da matéria-prima não processada. Entidades e associações do setor vêm 
pleiteando ao governo federal um plano emergencial de auxílio contra a crise. De 
acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a produção 
estimada de cana-de-açúcar, na Bahia, para a safra 2019/2020, é de 4,1 milhões de 
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toneladas, que corresponde a uma expansão de 9,7% em relação à safra 
2018/2019. 

 Estudo divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
estima que o valor bruto da produção agropecuária (VBP) da Bahia, em 2020, 
alcance R$ 32,0 bilhões em termos reais (deflacionados pelo Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna (IGP-DI) da FGV – março/2020), com variação positiva de 
6,8% na comparação com 2019. Com isso, nas projeções do ministério, o estado 
ocupa a oitava posição no ranking nacional e a primeira da região Nordeste. 

3. Indústria  
 

 A segunda leitura preliminar do mês, divulgada pela FGV, da confiança do setor 
industrial mostrou forte queda em abril, maior do que a registrada na primeira 
prévia. O Índice de Confiança da Indústria recuou 39,5 pontos, chegando ao menor 
valor da série histórica. Essa queda foi puxada pelos dois componentes, 
principalmente, o de expectativas (-47,3 pontos), enquanto o índice de situação 
atual recuou 31 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada, por sua vez, 
caiu bastante de 75,3% para 57,5% no período (FGV/IBRE, 2020). 
 

 Na indústria da Construção, o fechamento dos pontos de vendas de imobiliárias 
por causa da pandemia do Covid-19 resultou em redução de lançamentos, na 
segunda quinzena de março, em relação ao que estava previsto. Nas vendas, 
porém, o impacto começou a ser sentido, de forma relevante, a partir de abril. Há 
expectativa de poucos lançamentos, no segundo trimestre, a maior parte no 
segmento de baixa renda, no qual a compra se refere, geralmente, ao primeiro 
imóvel e significa a substituição do aluguel pela prestação (Valor Econômico, 
20/04/2020). 
 

 Com intuito de beneficiar o setor imobiliário, as incorporadoras imobiliárias e a 
Caixa Econômica Federal lançaram a campanha “Vem morar”, que prevê a 
concessão de voucher mínimo de R$ 3 mil a consumidores, sob forma de desconto 
no valor do imóvel ou, por exemplo, no abatimento de impostos ou de parcelas do 
condomínio. A Caixa irá oferecer um período de carência de seis meses para o 
início do pagamento do financiamento imobiliário. Da mesma forma, as 
construtoras e incorporadoras que integrarem o programa deverão disponibilizar o 
desconto mínimo, que poderá ser feito por meio de um desconto no valor do 
imóvel, na isenção de taxa ou no imposto. A iniciativa terá duração de 60 dias e vai 
abranger de 1.600 a 1.800 incorporadoras que já operam com a Caixa e outras que 
aderirem ao movimento (Valor Econômico, 23/04/2020). 
 
 

 As obras de construção permanecem em atividade no estado, seguindo as 
recomendações de segurança e saúde para a proteção contra o vírus Covid-19. 
Alguns órgãos fiscalizadores, como Serviço Social da Indústria (Senai-BA) e do 
Sindicato da Construção Civil (Sindusco-BA), estão realizando visitas aos canteiros 
de obras a fim de orientar os trabalhadores para as melhores formas de 
protegerem-se contra a Covid-19.  
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 No setor de Derivados de petróleo, a Petrobras vem tentando reduzir parte de 
seus estoques, por meio de leilões de diesel e gasolina no mercado. O que a estatal 
tem feito são leilões com descontos elevados, para atrair empresas interessadas 
em comprar com ela os volumes adicionais, não previstos em contrato. A tentativa 
da estatal de reduzir seus estoques se dá num momento de forte contração da 
demanda. Diante da queda das vendas, a petroleira tem lidado com excesso de 
produtos nas suas tancagens. Vale lembrar que a empresa perdeu parte de sua 
capacidade de armazenagem após a privatização da Distribuidora BR. A alta dos 
estoques levou a Petrobras, nas últimas semanas, a reduzir o processamento nas 
suas refinarias. Em paralelo à queda da demanda, o mercado vive os efeitos do 
choque de preços do petróleo (Valor Econômico, 23/04/2020). 
 

 Na indústria Celulose e Papel, a financeira BTG Pactual comunicou que empresas 
do setor devem se beneficiar no curto prazo, tendo em vista que a pandemia do 
Covid-19 modificou os hábitos de higiene dos consumidores, resultando em 
aumento no consumo de papel higiênico. Neste sentido, tem-se observado 
aumento na demanda por papel e embalagens. Produtores de celulose em 
diversos países, inclusive Brasil, anunciaram aumento dos preços nos pedidos da 
China para o mês de abril. Esse aumento da demanda, porém, deve se normalizar 
no decorrer do ano (Money Times, 20/04/2020). 
 
 

 No setor de Calçados, a produção no Brasil deve cair pelo menos 49,0% no 
segundo trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano 
passado, estima a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). 
No início do ano, a associação projetava crescimento de até 2,5% na produção de 
calçados, mas, devido à pandemia do Covid-19, a previsão para o ano foi revisada 
para uma queda de 26,0% em relação a 2019. Ainda segundo a Abicalçados, 51,0% 
das empresas do setor estão com atividades paralisadas, ou apenas finalizando 
produtos para utilização da matéria-prima em estoque, para posterior paralisação. 
De acordo com a associação, desde o início da pandemia, as indústrias de calçados 
demitiram 24,4 mil pessoas, o equivalente a 9,0% do total de empregos diretos 
dessas empresas (Valor Econômico, 23/04/2020). 
 

 No setor de Borracha, a Pirelli retomou as atividades em duas fábricas no Brasil, 
localizadas em Campinas (SP) e Gravataí (RS). Segundo a empresa, o trabalho foi 
retomado com capacidade reduzida. A unidade localizada em Feira de Santana 
(BA) continua paralisada. Segundo a empresa, “tendo em vista a demanda atual de 
mercado, a capacidade produtiva será reduzida em relação aos níveis normais de 
produção” (Valor Econômico, 20/04/2020). 
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4. Comércio Varejista 

 O plenário da Câmara aprovou um programa especial de crédito para micro e 
pequenas empresas, no valor total de R$ 15,9 bilhões. O Projeto de Lei 1.282/20, 
oriundo do Senado, cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 
 

 As Lojas Renner S.A. uma das maiores redes de lojas de departamento atuantes no 
Brasil anunciaram um processo de abertura gradual de suas lojas em todo o país. 
Essa rede estava com suas atividades paralisadas desde o dia 19/03. 

 
 Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) 20 municípios em 

10 estados já emitiram decretos para a reabertura parcial do comércio local – o 
que equivale a uma área com 62 complexos. O relaxamento de medidas restritivas 
influencia o planejamento de 577 estabelecimentos comerciais em todo o país, 
estimulando-os reabrir as suas atividades. Ainda de acordo com a associação, para 
auxiliar os lojistas de shopping centers haverá medidas de isenção das taxas de 
fundo de promoção e propaganda e postergação do pagamento dos alugueis, o 
que gerará um fôlego de 1,5 bilhão de reais para os cofres dos lojistas. 

 

 Em meio a crise no comércio varejista provocada pelo novo coronavírus, pequenos 
negócios se adaptaram mais rapidamente a esse momento. Segundo o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), alguns segmentos, mesmo afetados 
conseguiram equilibrar o fluxo de caixa e até registrar crescimento no 
faturamento. Num levantamento realizado com 6.080 empreendedores de todo o 
país, estima-se que 400 mil pequenos negócios tiveram aumento médio de 47% na 
receita. 
 

 Para o Sebrae, os pequenos negócios que inovaram e mudaram o seu modelo de 
gestão estão conseguindo se manter no mercado. É o caso das empresas que 
apostaram em entregas online e serviços na internet. Ainda, segundo a entidade, 
os restaurantes, lanchonetes, marmitarias e afins são segmentos em que a 
adaptação e a inovação estão trazendo resultados. No segmento de alimentos e 
bebidas, por exemplo, 92% dos que aumentaram o faturamento adaptaram o 
negócio ao modelo de entrega (delivery). 

 

 
5. Serviços & Turismo 

 
 O Governo da Bahia reduziu pela metade os prazos legais de licitações da 

modalidade pregão, para conceder mais agilidade nas contratações de bens, 
serviços e insumos necessárias ao enfrentamento ao coronavírus na Bahia. A 
medida vai permitir que o estado compre produtos como respiradores, máscaras, 
luvas e outros produtos usados no combate à Covid-19, além da contratação de 
serviços usados para a mesma finalidade de forma mais rápida, atendendo a 
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urgência dos órgãos que estão na linha de frente do combate à Covid-19 
(Secretaria de Comunicação Social - Secom). 
 

 A plataforma digital “Fique no Lar”, lançado na Bahia para apoiar micro e pequenas 
empresas, já cadastrou 327 estabelecimentos, em 32 municípios baianos. A ideia 
da ferramenta, desenvolvida por pesquisadores do Instituto Federal do Ceará (Ifce) 
e disponibilizada para o estado, graças a uma parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Secti), é estimular o serviço de delivery e manter a população em casa. O setor de 
alimentação é campeão em cadastros (Secom). 
 

 A ferramenta está sendo disponibilizada por território de identidade, para que os 
empreendedores dessas regiões possam utilizar. Salvador lidera o cadastramento 
na ferramenta com 167 estabelecimentos, seguido de Feira de Santana com (30), 
Itabuna (13), Ilhéus (11), Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e Jequié (10), 
Barreiras (9), Juazeiro e Luís Eduardo Magalhães (8), Porto Seguro e Teixeira de 
Freitas (7), Mata de São João (6), Guanambi e Serra do Ramalho (5). Os demais 21 
estabelecimentos estão cadastrados em outros 21 municípios. Os empreendedores 
que adotaram o serviço de delivery durante a pandemia e não constam na lista, 
podem entrar no aplicativo e fazer o cadastro, que solicita informações que 
facilitam a busca do usuário por categoria (Secom). 
 

 Em reunião extraordinária, dos ministros do Turismo do G-20, com a participação 
do secretário executivo do Ministério do Turismo (MTur), Daniel Nepomuceno, foi 
debatida ações realizadas pelas nações para o setor turístico diante da pandemia 
do coronavírus e como podem ser desenvolvidas respostas para estimular a 
recuperação do segmento. De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e 
Turismo (WTTC), 75 milhões de empregos no setor estão em risco e há a previsão 
de queda nos gastos de até US$ 2,1 trilhões. 
 
 

 Medidas adotadas pelo governo federal desde o início da pandemia do novo 
coronavírus tentam ajudar os setores de turismo e cultura a enfrentar dificuldades. 
É o caso, por exemplo, da Medida Provisória (MP) 936, que autoriza a suspensão 
de contratos, a flexibilização de salários e de jornadas de trabalho mediante o 
pagamento de seguro-desemprego e que atende a pleitos encaminhados pelo 
Mtur, à Pasta da Economia. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho, a MP já permitiu a manutenção de 3.511.599 postos, com destaque para 
os ramos de transportes, restaurantes, bares e hotéis, fortemente ligados ao 
turismo.  

 

 O Ministério do Turismo facilitou o acesso a empréstimos do Fundo Geral de 
Turismo (Fungetur) e agilizou a liberação de R$ 381 milhões para novos 
financiamentos para capital de giro ao setor. Além disso, o ministério anunciou que 
empresas dos ramos turístico e cultural vão dispor de até R$ 5 bilhões em crédito 
do governo federal, valor este solicitado à Pasta da Economia, por meio de 
proposta de medida provisória.  

http://www.fiquenolar.ifce.edu.br/#/


 

9 

Semanal (20-26/04/20) 
 

 

 Outra MP, apresentada pelo MTur juntamente com o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, define regras para cancelamentos e remarcações em diversas 
categorias do turismo e da cultura. O Ministério do Turismo desenvolve ainda a 
campanha “Não cancele, remarque!”, que incentiva o adiamento de viagens, 
pacotes e eventos culturais contratados, a fim de reforçar a manutenção de 
negócios e postos de trabalho na área. O setor turístico foi um dos mais afetados 
pela crise gerada com a pandemia da Covid-19. Autoridades e instituições ligadas 
ao segmento estão em permanente debate, em busca de soluções que possam 
reduzir os impactos na cadeia produtiva do turismo. 

 

6. Comércio Exterior 

 Uma queda inédita na atividade de diversos países, diante das medidas de 
confinamento para conter o novo coronavírus, somadas ao forte declínio na 
demanda mundial e à falta tanto de funcionários quanto de insumos, reforçou a 
percepção que a economia mundial estaria entrando em colapso, mesmo que os 
governos não estivessem impondo confinamentos, e que poderá continuar 
prostrada mesmo depois do fim do isolamento social gradativo. 

 
 A atividade econômica nos EUA, Europa e Japão desabou em abril, depois de os 

governos terem ampliado as restrições aos deslocamentos e à interação social para 
limitar a disseminação do novo coronavírus. Pesquisas divulgadas durante a 
semana indicam que os governos efetivamente congelaram os setores da 
economia nas quais a interação presencial é inevitável, provocando uma forte 
contração no setor de serviços, que não tem precedentes na história dessas 
pesquisas, nem mesmo após a crise financeira global. 
 

 Embora a atividade industrial tenha sido menos afetada, a divulgação do PMI em 
diversos países, reforça os sinais de que o segundo trimestre terá uma contração 
historicamente drástica na economia, tanto nos EUA como na Zona do Euro.  
 

 Para o segundo trimestre, o JP Morgan prevê quedas a taxas anualizadas de 45% 
no PIB na zona do euro, de 59,3% no Reino Unido e de 35% no Japão. A Coreia do 
Sul anunciou um declínio de 1,4% no PIB do primeiro trimestre em relação ao 
quarto trimestre de 2019, maior retração desde o quarto trimestre de 2008. A 
China já tinha divulgado queda de 6,8% no seu PIB trimestral, comparado ao 
mesmo período de 2019. Os EUA e a Zona do Euro divulgarão as prévias do PIB do 
primeiro trimestre nos próximos dias. A expectativa é de quedas ainda maiores, 
mas que serão modestas em comparação às projetadas para o período de abril a 
junho. 
 

 Números divulgados pelo Centro de Análise Econômica (CPC), da Holanda, 
indicaram que o comércio mundial acelerou a sua queda em fevereiro, registrando 
contração de 1,5% em volume no mês, na comparação com janeiro, quando o 
recuo já havia sido de 1,4%. Os fluxos de mercadorias entrando e saindo da China 
foram os principais responsáveis pela queda, enquanto o Japão registrou um recuo 
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de 8,7% nas importações. O FMI já projetou em seu último boletim, queda de 11% 
no comércio mundial em 2020 a depender da duração das quarentenas adotadas 
em todo o mundo para combater a Covid-19. 
 

 Por aqui, a intensa valorização do dólar desde o início da crise levou a uma corrida 
entre exportadores para fechar contratos de câmbio e garantir os ganhos obtidos 
com a venda de seus produtos no exterior. O movimento ocorreu principalmente 
entre as empresas ligadas a commodities, que aproveitaram a disparada da moeda 
americana para fazer caixa ou apenas se beneficiar de um momento em que a 
desvalorização cambial chega a mais que compensar a queda dos preços dos 
produtos lá fora. 
 

 Para o exportador de commodity que temeu com a queda dos preços no mercado 
internacional, o Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), que funciona como 
uma antecipação de recursos ao exportador, abriu uma janela de oportunidades 
para rentabilizar as operações externas em reais. As operações de adiantamento 
de contrato de câmbio são mais usadas pelos pequenos e médios exportadores, 
que têm necessidade maior de caixa neste momento. Já os exportadores maiores 
podem travar a cotação, via derivativo. O movimento de “trava” de cotação pelos 
exportadores ganhou força quando o dólar saiu de R$ 5 para R$ 5,30, sendo que 
hoje já está beirando os R$ 5,65. 
 

 A despeito do cenário sombrio projetado para a  economia mundial e brasileira, 
com previsões de contração do PIB, por conta da paralisação econômica, o 
agronegócio baiano e brasileiro deve seguir numa direção contrária. Novas 
estimativas divulgadas na segunda-feira pelo Ministério da Agricultura para o valor 
bruto da produção (VBP) agropecuária do país em 2020 ainda sinalizam que as 
principais cadeias produtivas do setor deverão resistir bem à pandemia do novo 
coronavírus em 2020. 
 

 Alavancados pela exportação, e pela manutenção das vendas para a China, que 
voltou com apetite às compras, os exportadores de produtos agrícolas tem 
conquistado e ampliado novos mercados,   que, motivados ou receosos de 
problemas de desabastecimento no cenário da pandemia, recorreram ao produto 
brasileiro para fornecimento de produtos agrícolas, dentre os quais carnes, 
pescados, frutas e grãos. Entre esses mercados/países, destacam-se o Egito, 
Indonésia, Malásia, Colômbia, Kuwait e  Cingapura. Essa é uma das razões para se 
acreditar na possibilidade de crescimento do setor do agronegócio este ano, ante a 
contração prevista para o PIB dos demais  setores econômicos.  
 
 
 

7. Finanças Públicas 
 

 O relatório de políticas de suporte fiscal do FMI para o combate à Covid-19 
confirma a necessidade de ações sem precedentes de natureza fiscal. Segundo o 
relatório, as respostas devem ser rápidas, assertivas e proporcionais a gravidade da 
crise da saúde, com as ferramentas fiscais assumindo um papel primordial. O 
relatório pontua que isso pode ser feito por medidas grandes, oportunas, 
temporárias e direcionadas como transferências, seguro ao emprego, subsídios 
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salariais e deferimento do pagamento de impostos. Desse modo, é esperado em 
nível global uma ação responsiva aos efeitos da pandemia.  
 

 No que se refere à escala nacional, as estimativas envolvem uma diminuição das 
receitas. Segundo relatório do Instituto Fiscal Independente do Senado (IFI) as 
receitas sairão de 22,5% do PIB em 2020 para 19,4% do PIB, uma queda de mais de 
três pontos percentuais. Essa queda está atrelada ao fato de que em momentos de 
depressão econômica as bases tributáveis são afetadas e consequentemente os 
níveis de arrecadação. As principais ações na área da despesa pública federal 
envolvem o auxílio emergencial para trabalhadores informais (três meses), a 
compensação na redução de jornada do trabalhador formal, a concessão de 
créditos extraordinários e a manutenção do patamar dos fundos de participação 
por três meses. Assim, espera-se que a pandemia exerça efeitos sobre a execução 
orçamentária do governo federal.  
 
 

 Tendo em vista os efeitos em nível global e nacional é possível visualizar os efeitos 
da pandemia sobre as receitas e despesas públicas em níveis estadual e municipal. 
Neste caso, há uma previsão de queda na arrecadação para o ano de 2020 em duas 
fontes de receitas destes entes, respectivamente, no ICMS e no ISS. Para os dois 
casos, o cálculo estimado pela SEI considerou a perda de valor adicionado por 
grandes setores da economia (agropecuária, indústria e serviços). No que se refere 
às despesas, o desafio para o estado da Bahia será a abertura progressiva de leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tendo em vista o avanço da pandemia. 
Neste caso, trata-se de assegurar o financiamento das despesas na área de saúde, 
que tradicionalmente é feito de modo compartilhado entre os entes federativos 
através do Sistema Único de Saúde (SUS). No início da crise, um decreto estadual 
(n° 19. 551) já suspendeu a execução de despesas não prioritárias como cursos, 
treinamentos, viagens etc. 
 

 No que se refere aos municípios, o movimento está relacionado a ações de 
combate e conscientização da população local através das unidades de atenção 
básica de saúde. Uma vez mais, o desafio consiste em assegurar o financiamento 
regular desta área essencial.  
 
 

 Tendo em vista as perdas fiscais de estados e municípios agravadas pela Covid-19 
encontra-se no Congresso Nacional, em vias de ajustes e aprovação, a PLC 149 
(Plano Mansueto). A proposta original apresentada antes do surto pandêmico era 
diante da recorrência do endividamento público de estados e municípios oferecer 
ajuda financeira, desde que fosse promovido ajustes fiscais.  A Proposta atual será 
votada no dia 28/04 prevê a compensação referentes à frustração das receitas de 
ICMS e ISS, bem como a recomposição de Fundo de Participação dos Estados (FPE) 
e Fundo de Participção dos Municípios (FPM) para estados e municípios, 
respectivamente. Neste caso, espera-se que a execução dessas medidas surtam 
efeito ainda no ano de 2020.  
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Tabela: Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2020
( 1) 

(%)  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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