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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A empresa de dados IHS Markit informou que seu índice composto da atividade 
empresarial dos Estados Unidos (EUA), que cobre os setores de serviços e indústria, subiu 
para 57,9 em novembro, de 56,3 em outubro. Para a IHS Markit, o novo dado, que é uma 
estimativa preliminar para este mês, representa a taxa de crescimento mais forte para a 
atividade empresarial americana desde março de 2015. Uma leitura acima de 50 indica 
que a atividade está crescendo, enquanto uma leitura abaixo disso aponta para uma 
contração na atividade. 
 
Já a economia na Europa está em contração, à medida que os lockdowns destinadas a 
conter o coronavírus levaram a um forte declínio na atividade. Os novos lockdowns 
começaram em final de outubro. Embora menos restritivas que as medidas do começo do 
ano, as novas medidas parecem ter atingido os serviços que exigem mais proximidade 
física, enquanto tiveram impacto menor em outras atividades. Na Europa, o setor de 
serviços representa cerca de três quartos da atividade econômica geral. 
 
A IHS Markit informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto para a 
zona do euro caiu de 50,0 em outubro para 45,1 em novembro, e atingiu seu menor nível 
desde maio. O índice para o setor de serviços caiu para 41,3, de 46,9 em outubro, 
indicando queda ainda maior da atividade. Em contrapartida, o PMI industrial continuou a 
apontar para aumento da atividade, embora num ritmo mais lento. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados 
dia 26, a economia brasileira gerou 394.989 empregos com carteira assinada em outubro. 
Para o Ministério da Economia, o número de empregos formais criados em outubro de 
2020 é o maior registrado na série histórica do Caged, que começa em 1992. 
 
Esse resultado é a diferença entre as contratações e as demissões. Em outubro, o país 
registrou: 1.548.628 contratações e 1.153.639 demissões, foi o quarto mês seguido em 
que as contratações com carteira assinada superaram as demissões. 
 
No acumulado dos dez primeiros meses deste ano, houve a perda de 171.139 
empregos com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, o Brasil registrou 
841.589 contratações a mais do que demissões. O resultado dos dez primeiros meses de 
2020 também é o pior para esse período desde 2016, quando foi registrado o fechamento 
líquido de 751.816 postos de trabalho com carteira assinada. As demissões no acumulado 
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do ano refletem o impacto da recessão na economia brasileira gerada pela pandemia do 
novo coronavírus. 
 
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 
divulgada dia 27 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a 
taxa de desocupação chegou a 14,6% no terceiro trimestre do ano, uma alta de 1,3 ponto 
percentual na comparação com o trimestre anterior (13,3%), que corresponde a mais 1,3 
milhão de desempregados. Essa é a maior taxa registrada na série histórica do IBGE, 
iniciada em 2012, e corresponde a 14,1 milhões de pessoas.   
 
No período, a taxa de desocupação subiu em dez estados e ficou estável nos demais. As 
maiores taxas foram na Bahia (20,7%), em Sergipe (20,3%) e em Alagoas (20,0%). Já a 
menor foi registrada em Santa Catarina (6,6%). Os maiores crescimentos da taxa de 
desocupação foram registrados na Paraíba (4 p.p.), no Amapá (3,8 p.p.) e em Pernambuco 
(3.8 p.p.).  
 
Segundo a analista da pesquisa do IBGE, Adriana Beringuy, o aumento na taxa de 
desemprego reflete a flexibilização das medidas de isolamento social para controle da 
pandemia de covid-19. “Houve maior pressão sobre o mercado de trabalho no terceiro 
trimestre. Em abril e maio, as medidas de distanciamento social ainda influenciavam a 
decisão das pessoas de não procurarem trabalho. Com o relaxamento dessas medidas, 
começamos a perceber um maior contingente de pessoas em busca de uma ocupação”, 
explica. 
 
O governo comemorou os dados de emprego do Caged de outubro, com saldo positivo de 
394.989 vagas formais. Porém, esses números consideram apenas empregos com carteira 
assinada, enquanto a PNAD Contínua leva em consideração o mercado de trabalho amplo, 
incluindo informais. 
 
De acordo com números divulgados pelo Banco Central dia 25, as transações correntes 
foram superavitárias em US$1,5 bilhão em outubro, ante déficit de US$8,1 bilhões em 
outubro de 2019. Este foi o terceiro mês seguido de superávit e o sexto superávit mensal 
desde abril. Seguindo a tendência dos meses anteriores, essa reversão  ocorreu de forma 
disseminada, com aumento de US$3,0 bilhões no superávit da balança comercial de bens 
e reduções de US$4,5 bilhões e de US$2,0 bilhões nos déficits em renda primária e 
serviços, respectivamente. 
 
O déficit em transações correntes somou US$15,3 bilhões nos 12 meses encerrados em 
outubro, equivalentes a 1,04% do Produto Interno Bruto (PIB). Este déficit foi inferior aos 
US$24,9 bilhões (1,64% do PIB) nos 12 meses terminados em setembro e o menor valor 
acumulado desde fevereiro de 2018, 0,97% do PIB. 
 
Para todo ano de 2020, a expectativa do Banco Central é de um déficit menor das contas 
externas, de US$ 10,2 bilhões, por conta da pandemia do novo coronavírus. Se 
confirmado, será o melhor resultado em 13 anos. A queda no déficit das contas externas, 
em 2020, está relacionada principalmente com a forte queda do nível de atividade, 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/24/bc-estima-entrada-de-us-50-bi-em-investimentos-estrangeiros-em-2020-menor-valor-em-11-anos.ghtml
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resultado da pandemia do novo coronavírus, e com a alta do dólar - que avançou 43% nos 
dez primeiros meses deste ano. 
 
O IBGE informou, dia 24, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-
15) teve a maior variação para um mês de novembro desde 2015, de 0,81%, puxado mais 
uma vez pela alta no preço dos alimentos. A taxa é 0,13 ponto percentual menor do que o 
registrado em outubro, quando o índice registrou alta de 0,94%. De janeiro a novembro, o 
acumulado é de alta de 3,13%, enquanto nos últimos 12 meses é de 4,22%. Em novembro 
de 2019, a taxa subiu 0,14%. 
 
O grupo alimentação e bebidas subiu 2,16% e foi responsável por influenciar 0,44 ponto 
percentual do índice geral do mês. No ano, o setor acumula alta de 12,12%. Os preços dos 
alimentos para consumo no domicílio foram destaque no mês, subindo 2,69%. A maior 
influência foram itens importantes no consumo das famílias, como carnes (4,89%), arroz 
(8,29%), batata-inglesa (33,37%), tomate (19,89%) e óleo de soja (14,85%). 
 
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 0,7 ponto em novembro, para 81,7 
pontos, registrando a segunda queda consecutiva, divulgou dia 25 a Fundação Getulio 
Vargas. Com o resultado, o indicador recuou para um patamar mais próximo do que se 
encontrava em julho (78,8 pontos). Segundo a FGV, o resultado da sondagem reflete a 
piora da situação atual e das expectativas para os próximos meses. Em termos de média 
móvel trimestral, o índice subiu 0,5 ponto, registrando a quinta alta consecutiva, porém 
em ritmo de desaceleração.  
 
Em novembro, houve piora tanto na satisfação dos consumidores em relação à situação 
atual quanto das expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA) 
cedeu 0,6 ponto, para 71,8 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,9 
ponto, para 89,3 pontos. De acordo com a FGV, o início de um amplo programa de 
vacinação em 2021 é uma esperança para a melhora da confiança. 
 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reduziu sua projeção para o 
crescimento do PIB Agropecuário em 2020 para 1,5%. No mês passado, a estimativa era 
de alta de 1,9%. A queda foi justificada, principalmente, pela produção menor de carne 
bovina e por problemas em segmentos como aquicultura e florestas. 
 
Os três componentes que influenciam a previsão do Ipea sofreram alguma deterioração. O 
valor adicionado das lavouras foi o único que se manteve em alta, mas teve o avanço 
reduzido de 3,9% para 3,8% por causa da safra de trigo, que deve ser menor que a 
estimada anteriormente. As safras de soja, milho, café e cana sustentam o desempenho 
positivo dessa categoria. 
 
O valor adicionado da pecuária também foi revisto para baixo. A queda estimada passou a 
ser de 2%, ante projeção de baixa de 1,5% anunciada em outubro. Isso por causa do recuo 
mais forte da produção de carne bovina no terceiro trimestre (5,5%), em que pese as 
demais proteínas apresente perspectivas de alta para 2020 - carne suína (8%), aves (0,2%) 
e ovos (2,8%). 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/alta-no-preco-de-alimentos-faz-governo-elevar-projecao-de-inflacao-para-2020-e-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/oleo-sobe-30-arroz-17-e-inflacao-nos-supermercados-de-sp-e-a-maior-desde-1994.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/oleo-sobe-30-arroz-17-e-inflacao-nos-supermercados-de-sp-e-a-maior-desde-1994.shtml
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Para 2021, a estimativa do Ipea para o avanço do PIB da agropecuária caiu de 2,1% para 
1,2%. Por outro lado, a pecuária pode apresentar forte recuperação, com incremento de 
4,4%, puxado por todos os principais segmentos (bovinos, suínos, frangos, leite e ovos). 
 
O Senado aprovou projeto de lei que facilita a recuperação judicial de empresas em 
dificuldades e que melhora o acesso dos devedores a financiamentos. A proposta passou a 
ser chamada de nova lei de falências e recuperação judicial, uma vez que atualiza a 
legislação que está vigente desde 2005 e que é considerada obsoleta por empresários. 
 
As maiores inovações apresentadas na matéria são a possibilidade de financiamento 
durante a fase de recuperação judicial, ampliação do prazo de parcelamento das dívidas 
tributárias federais e a possibilidade de um “fresh start”, ou seja, acelerar o período de 
tempo necessário para que um empresário nessas condições possa começar uma nova 
atividade empresarial. 
 
Uma das principais mudanças da nova legislação é a possibilidade de ampliar o prazo de 
parcelamento das dívidas com a União. A proposta aprovada permite o parcelamento em 
até 120 prestações mensais, enquanto que a legislação anterior previa até 84 parcelas. 
 

1.3 Cenário Baiano 

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da 
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, a Bahia gerou 16.437 postos de 
trabalho com carteira assinada em outubro, resultado que decorre da diferença entre 
54.399 admissões e 37.962 desligamentos. 
 
O resultado ficou acima do verificado no mesmo mês do ano anterior, quando 589 postos 
de trabalho foram fechados, sem as declarações fora do prazo. O registro positivo de 
outubro se aproximou do total encontrado no mês de setembro quando 16.923 postos 
celetistas foram gerados. Este é quarto resultado positivo, sinalizando que o último 
trimestre do ano, a economia deve registrar crescimento, embora de maneira mais tímida 
pelo recrudescimento da pandemia no estado. 
 
Isto fica evidente com os principais setores registrando saldos positivos de posto de 
trabalho, como Comércio, com 4.758 postos gerados, a Construção, com 3.007 postos, e a 
Indústria geral, com 2.740 postos. A Agricultura pelo fim do período da colheita 
contabilizou saldo negativo (47 postos). O setor de Serviços gerou 5.979 empregos formais 
que corresponde a 36,4% do total do mês de outro. Um resultado que cria otimismo, pois 
foi o setor que mais sofreu com a pandemia. 
 
Avaliando-se os dados referentes aos saldos de empregos distribuídos no estado, em 
outubro de 2020, constata-se ganho de emprego na Região Metropolitana de Salvador 
(RMS) e no interior. De forma mais precisa, na RMS foram criados 7.731 postos de 
trabalho no décimo mês do ano e no interior foram geradas 8.706 posições celetistas. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/guedes-diz-haver-quebradeira-de-empresas-no-pais-e-defende-nova-lei-de-falencias.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/guedes-diz-haver-quebradeira-de-empresas-no-pais-e-defende-nova-lei-de-falencias.shtml


 

5 

Semanal (23-29/11/2020) 
 

No acumulado do ano (janeiro a outubro) os saldos foram negativos no estado (-16.950 
postos), na região nordestina (-31.823 postos) e no país (-171.139 postos). Na análise 
espacial, no acumulado no ano, destaca-se o fechamento de postos de trabalho com 
carteira assinada na RMS (-18.936 postos) e criação de posições celetistas no interior 
(+1.986 postos). 
 
Apesar da contínua melhora nos postos com carteira assinada, a pandemia fez o 
desemprego bater recorde na Bahia, ao atingir 20,7% no terceiro trimestre, liderando o 
ranking do país. A taxa de desocupação se tornou a maior taxa para a Bahia desde o início 
da série história da PNAD Contínua Trimestral em 2012, que leva em consideração o 
mercado de trabalho amplo, incluindo informais. Entre julho e setembro, no Brasil, a taxa 
de desocupação foi de 14,6%, também a maior da série histórica. 
 
A pesquisa também revela que o número de pessoas trabalhando vem em queda nos 
últimos trimestres e chegou ao menor patamar histórico agora, com pouco mais 4 milhões 
e 800 mil pessoas ocupadas. Por outro lado, o número de pessoas em busca de trabalho 
aumentou um pouco, passando de um milhão e 200 mil. 
 
Já o grupo de pessoas que não estão trabalhando e também não está procurando trabalho 
vem em alta ao longo do ano, e chegou agora ao maior patamar histórico, com mais de 6 
milhões e 100 mil. 
 
O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), apresentou, em novembro, um quadro de maior confiança 
comparativamente ao observado no mês anterior. Com este avanço, o pessimismo 
diminuiu mais uma vez e a confiança empresarial manteve a trajetória de recuperação 
iniciada em junho. 

Numa escala que pode variar de -1.000 a 1.000 pontos, o ICEB marcou -153 pontos. A 
confiança do empresariado local, assim, manteve-se na zona de Pessimismo Moderado. O 
resultado em novembro representou uma alta de 31 pontos em relação ao registrado em 
outubro (-184 pontos). No entanto, num comparativo com o registrado um ano antes (-3 
pontos), ocorreu uma piora de 150 pontos. Desde janeiro, a confiança acumula uma 
queda de 222 pontos. 

A melhora no nível de confiança de outubro a novembro evidenciou o avanço nos 
indicadores de três das quatro atividades: Agropecuária, Indústria e Comércio. Apenas o 
setor de Serviços não apontou alta de um mês ao outro, pois ainda se ressente dos 
impactos negativos da pandemia sobre suas atividades.  

Do conjunto de itens avaliados com melhores expectativas foram: capacidade produtiva, 
vendas e exportação sinalizando a continuidade da recuperação econômica iniciada no 
terceiro trimestre. 
 
O governador da Bahia, Rui Costa visitou o canteiro de obras do Porto Sul, dia 25, dando 
início às obras de construção do porto, precisamente no local onde será construída a 
ponte sobre o Rio Almada, que terá acessos pela BA-001 e BA-262. Nesta etapa da obra 
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serão construídas vias, instalação de sinalização, pontes, implantação de redes elétrica e 
de água, entre outras ações. Ao ser concluída essa fase, será iniciada a construção e 
desenvolvimento da estrutura do empreendimento. 

As obras iniciais do Porto Sul devem ser concluídas em abril de 2022, que representa o 
sistema viário interno com ligação a Ferrovia Oeste-Leste (Fiol). O cronograma das duas 
obras está sendo realizado em sincronia. 

“Hoje é um marco para o início das obras. A ponte será a primeira edificação desse projeto 
e, a partir daqui, teremos todo o sistema viário que vai conectar o Porto Sul às diversas 
rodovias que dão acesso a essa região. Essas obras internas serão concluídas até meados 
de 2022”, destacou o governador. 

O terminal portuário permitirá a ampliação do corredor logístico na Bahia viabilizando 
também a atração de novos negócios para a região. O Porto Sul é um investimento 
realizado pelo Governo do Estado e pela Bahia Mineração (Bamin), que conta com 
recursos de R$ 2,5 bilhões. A obra gera 400 empregos diretos quando alcançar o pico, e 
outros 1.200 postos de trabalho indiretos. 

O empreendimento, que já possui todas as licenças ambientais necessárias para a 
evolução da obra, será fundamental para o escoamento da produção de minérios e de 
grãos. 

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

2. Agropecuária 

 O Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
(Dimac/Ipea), com base nas estimativas para 2020 do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA), do IBGE, e em projeções próprias para a pecuária a 
partir dos primeiros resultados da Pesquisa Trimestral do Abate, Produção de Ovos 
de Galinha e Leite, revisou a estimativa de crescimento do PIB do setor 
agropecuário de 2020 para 1,5%. (Ipea, 25/11/2020).  
 

 Para 2021, o Grupo de Conjuntura projetou crescimento de 1,2% para o PIB 
agropecuário. Nessa projeção foram incluídas as informações recentemente 
divulgadas do prognóstico da produção agrícola do IBGE, além de projeções de 
safra da lavoura da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). (Ipea, 
25/11/2020).  
 

 A análise do comércio exterior da cadeia do agronegócio mostra que as 
exportações brasileiras de janeiro a outubro cresceram 6% (em valor) em 
comparação com o mesmo período do ano anterior. As altas do açúcar (63%), 
carne suína (49%), soja (21%), algodão (21%) e carne bovina (20%) foram os 
maiores destaques. (Ipea, 25/11/2020).  
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 Quanto às importações brasileiras de produtos do agronegócio, os dez principais 
produtos de importação apresentaram queda de 5% diante de 2019. A queda foi 
puxada pelo salmão, pelo malte, pelos produtos hortícolas e pelo trigo, com 
reduções de 34%, 10%, 8% e 5%, respectivamente, no valor importado. (Ipea, 
25/11/2020). 
 

 A Bahia recebeu o status de Zona Livre da Febre Aftosa, concedido pela 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), nos últimos 23 anos de forma 
consecutiva. Para dar continuidade aos resultados positivos, acontece a 2ª etapa 
de vacinação contra a doença em 2020, destinada a bovinos e bubalinos de até 
dois anos de idade. Além de vacinar, o produtor deve declarar todo o rebanho para 
a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB). (Seagri-BA, 23/11/2020). 
 

 A meta é vacinar quase 3,3 milhões de animais na Bahia, nesta etapa contra a 
Febre Aftosa.  Além da declaração dos animais de até dois anos, o produtor terá 
que declarar as demais faixas etárias e realizar a atualização dos dados cadastrais. 
A segunda etapa assume uma maior importância por se tratar de animais mais 
jovens, alguns ainda não receberam nenhuma dose de vacina e estão com o 
sistema imunológico em formação e, portanto, mais vulneráveis à doença. (Seagri-
BA, 23/11/2020).  

 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas avançou 1,9 
ponto em novembro, atingindo 113,1 pontos, o maior valor desde outubro de 2010 
(113,6 pontos). De acordo com Renata de Mello Franco, economista do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre), “o resultado da 
sondagem de novembro mostra recuperação surpreendente da confiança do setor 
industrial, principalmente devido às avaliações muito positivas sobre o momento 
atual. De maneira geral, a demanda foi considerada como forte e o indicador de 
estoques bateu novo recorde. Pelo lado das expectativas, houve ajuste, mas a 
maioria dos segmentos ainda apresenta otimismo. Em novembro, 12 dos 19 
segmentos industriais pesquisados registraram aumento da confiança, e 15 estão 
em nível acima de fevereiro desse ano. O indicador que mede o nível dos estoques 
das empresas subiu 12,0 pontos, para 126,2 pontos, o maior valor da série 
histórica. E o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) ficou relativamente 
estável ao passar de 79,8% para 79,7%. Em médias móveis trimestrais o Nuci 
cresceu 1,4 p.p., de 77,8% para 79,2%. (FGV-Ibre, 27/11/2020). 
 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getúlio Vargas, recuou 
1,4 ponto em novembro, para 93,8 pontos. Apesar do resultado negativo, o ICST 
em médias móveis trimestrais avançou pelo quinto mês consecutivo, de 91,5 
pontos para 93,5 pontos.  Segundo Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos 
da Construção da FGV-Ibre, “após seis meses de alta contínua, a confiança dos 
empresários da construção recuou, refletindo uma piora das expectativas em 
relação à demanda e ao ambiente de negócios nos próximos meses. O movimento 
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deu-se nos três segmentos setoriais – Edificações, Infraestrutura e Serviços 
Especializado – indicando a insegurança com as incertezas elevadas do cenário 
geral. Por outro lado, a avaliação do cenário atual manteve-se estável, mostrando 
uma acomodação dos negócios em novembro. Ainda assim, a percepção 
dominante é de que o setor chega ao final do ano em posição mais favorável do 
que estava no final de 2019”. (FGV-Ibre, 25/11/2020). 
 

 No setor químico, a Braskem, empenhada em se tornar uma empresa carbono 
neutro até 2050, definiu uma série de iniciativas de eficiência energética em suas 
operações com consequente redução da emissão de carbono e melhoria em 
competitividade. Em um ano, projetos colocados em prática na unidade Q1, 
localizada no Polo Industrial de Camaçari (BA), uma das principais unidades da 
Braskem no Brasil, resultaram na redução de 833 GWh de energia, volume 
equivalente ao consumo anual de energia elétrica de todo o estado de Roraima, 
que tem quase 600 mil habitantes, com a consequente diminuição de 247 mil 
toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) no período, o que equivale a 8% das 
emissões anuais do Complexo. Ao todo foram mais de 10 iniciativas implantadas na 
unidade de Camaçari e os ganhos já representam 5,5% do total de energia 
consumida pela fábrica. (Braskem, 25/11/2020). 
 

 No setor de gás, a Geopark anunciou no dia 23 de novembro acordo para vender 
por R$ 144,4 milhões sua participação de 10% no campo de Manati, em águas 
rasas da Bacia de Camamu, para a Gas Bridge. A operação tem como condicionante 
a aquisição de 90% do projeto, que tem como sócias Petrobras (35%, operadora), 
Enauta (45%), PetroRio (por meio da Brasoil Manati, 10%) e Geopark (10%). A 
Enauta já havia anunciado em agosto a venda para a Gas Bridge de sua 
participação de 45% em Manati, negócio que pode chegar à casa de R$ 560 
milhões e ainda depende de uma série de condições precedentes e estimativa é 
que sua conclusão possa acontecer até 31 de dezembro de 2020. No começo do 
mês, a PetroRio anunciou a venda de 10% do campo. A Gas Bridge ainda precisa 
acertar a compra da participação da Petrobras, que começou a ser vendida em 
maio. (Epbr, 23/11/2020). 
 

 No setor da construção, os financiamentos imobiliários com recursos das 
cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 
13,86 bilhões em outubro de 2020, com crescimento de 7,4% em relação a 
setembro e alta de 84% comparativamente ao mesmo mês do ano passado, 
conforme dados divulgados pelo programa de certificação profissional (Abecip). 
Em valores nominais, o volume financiado em outubro marca o segundo recorde 
mensal consecutivo da série histórica iniciada em julho de 1994. No acumulado do 
ano, o volume de empréstimos para a compra e construção da casa própria já 
superou toda a produção vista em 2019. Foram R$ 92,67 bilhões, aumento de 
48,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram financiados em 
outubro de 2020, nas modalidades de aquisição e construção, 45,5 mil imóveis, 
resultado 8,3% superior ao de setembro e 53,6% maior do que o apurado em 
outubro de 2019. Entre janeiro e outubro de 2020, foram financiadas 324,6 mil 
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unidades, resultado 36,8% maior que o de igual período de 2019. Nos últimos 12 
meses (novembro de 2019 a outubro de 2020), os financiamentos viabilizaram a 
aquisição e a construção de 385,2 mil imóveis, alta de 37,3% em relação aos 12 
meses anteriores, quando 280,6 mil unidades foram beneficiadas pelo crédito 
imobiliário com recursos da poupança. (Abecip, 24/11/2020). 
 

 No mercado de trabalho formal, a indústria baiana, em outubro, registrou 
aumento de 2.740 postos de trabalho, de acordo com o Novo Caged, divulgado 
pelo Ministério da Economia. Em termos desagregados, foram criados 2.584 postos 
na Transformação, 74 em Água e esgoto, 50 na Extrativa e 32 em Eletricidade e 
gás. Ressalta-se também o aumento de 3.007 postos na Construção, que não faz 
parte da Indústria geral na pesquisa. Entre os setores da indústria de 
transformação destaca-se o aumento de 1.161 postos em Preparação de Couros e 
Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados, 324 em 
Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos, 289 em Manutenção, 
Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos, 283 em Produtos 
alimentícios e 224 em Móveis. (Ministério da Economia, 26/11/2020). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & 
Mercado de Consumo (Ibevar) identificou que para a Black Friday, algumas lojas 
reajustaram os preços nas últimas semanas em até 70%. Das 30 categorias 
acompanhadas, 27 registraram reajustes de mais de dois dígitos. Entre os produtos 
que ficaram mais caros estão: home theater (+69,6%), freezer (+63,5%), ventilador 
(+46,3%) e micro-ondas (+46,0%). (Exame/Ibevar, 24/11/2020). 
 

 O novo sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central, Pix, 
promete trazer agilidade, praticidade e segurança nas transações realizadas no 
comércio varejista. Além de possibilitar que as transferências ocorram diretamente 
da conta do pagador para a conta do recebedor, ele permitirá, a partir do ano que 
vem, que o consumidor possa utilizá-lo para fazer saques nos estabelecimentos 
comerciais. (R7.com/Ibevar, 24/11/2020). 
 

 A taxa de inadimplência de pessoa física deve cair gradualmente até janeiro. 
Segundo dados da Projeção de Inadimplência, elaborada pela Ibevar, os índices 
revela média de 4,44% para novembro, 4,38% em dezembro e 4,33% em janeiro. 
(Ibevar, 26/11/2020). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia 
(Fecomércio-BA) registrou queda no número de famílias endividadas passando de 
66,3% em outubro para 65,1% em novembro. No total, são 604 mil famílias na 
capital baiana com algum tipo de dívida, 10,5 mil a menos do que outubro e 200 
mil a mais do que novembro de 2019. (Fecomércio-BA, 25/11/2020). 
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 O Índice mensal de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), da CNC e 

Fecomércio-BA em novembro passa para 105,3 pontos, representando 
crescimento de 6,9% em relação a outubro. Com esse resultado, o Icec volta ao 
patamar de otimismo, acima dos 100 pontos, o que não se via desde abril. 
(Fecomércio-BA, 25/11/2020). 
 

 As vendas on-line no Brasil aumentaram 47%, para R$ 38,8 bilhões, nos primeiros 
seis meses de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. É a maior alta em 20 
anos, segundo a Ebit/Nielsen. (Valor Econômico, 27/11/2020).  
 

 A Via Varejo passou de 320 categorias de produtos, no início de 2019, para 386. 
Somente no primeiro semestre de 2020 vendeu R$ 7,2 bilhões, 158% a mais que 
no mesmo período de 2019, quando faturou R$ 2,8 bilhões. (Valor Econômico, 
27/11/2020).  
 

 De acordo com dados de uma pesquisa global publicada pela Euromonitor a 
pandemia deve levar o varejo mundial a perder cerca de US$ 500 bilhões em 
vendas em 2020. Nessa previsão, o total de vendas cairia 3,5%, para US$ 14,7 
trilhões. (Valor Econômico, 27/11/2020). 
 

 O Índice Nacional de Confiança (INC), pesquisa realizada pela Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) junto à startup de tecnologia Behup, mostra em novembro 
queda suave sobre a expectativa do consumidor para o futuro, em comparação a 
mês de outubro imediatamente anterior. O indicador fechou o mês em 86 pontos, 
um a menos que no anterior. (Valor Econômico, 26/11/2020). 

 

5. Serviços & Turismo 
 

 De acordo com as informações do Novo Caged, que emprega dados do Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e do 
Empregador Web, o setor de Serviços seguiu o mesmo comportamento do saldo 
geral. Somente nesse setor, foram ativados 5.979 postos de trabalho, com 
destaque para as contribuições vindas de Informação, comunicação e outras 
atividades (+2.431 postos), Alojamento e alimentação (+1.729 postos), Transporte, 
armazenagem e correio (+1.402 postos), Outros serviços (+262 postos), e 
Administração pública (+155 postos). (SEI). 
 

 O Indicador de Cofiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as 
expectativas do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), exibiu em novembro, na atividade de 
Serviços, desaceleração. De um mês ao outro, a queda foi de 11 pontos no 
intervalo mais recente, único entre os setores. A atividade de Serviços exibiu a 
primeira queda mensal após cinco altas seguidas. O indicador se encontra abaixo 
de zero desde março. Em comparação ao mesmo mês de um ano antes, ocorreu 
um tombo de 147 pontos. A confiança se posicionou sob a média histórica em 10 
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pontos apenas – aliás, única atividade com indicador abaixo da respectiva média. 
(SEI). 

 

 Um dos destinos brasileiros mais procurados pelos amantes do turismo de 
aventura e de natureza vai voltar a receber visitantes após meses fechados em 
decorrência da pandemia de covid-19. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, 
localizado a 425 km de Salvador (BA), inicia, neste sábado (21.11), a primeira fase 
de reabertura gradual, adotando diversas medidas de biossegurança: uso 
obrigatório de máscara, diminuição da capacidade de pessoas e agendamento 
online de visitas. Normalmente, a entrada no Parque Nacional pode ser feita pelas 
cidades baianas de Andaraí, Ibicoara, Itaetê, Mucugê, Palmeiras e Lençóis. Porém, 
a primeira etapa de reabertura permite acesso ao Parque Nacional exclusivamente 
por Lençóis e apenas algumas atrações podem ser visitadas pelos turistas, como as 
cachoeiras do Sossego, Ribeirão do Meio, Capivari, Mixila, Palmital e a trilha Pai 
Inácio-Barro Branco. (MTur). 

 

 A recuperação do setor aéreo no mercado nacional está a pleno vapor e, aquecido 
pela proximidade do início da temporada de verão, deve encerrar o ano com até 
80% do movimento registrado em dezembro do ano passado. No final de semana 
prolongado, em decorrência do Dia de Finados, os principais aeroportos do país já 
movimentaram cerca de um milhão de pessoas – número 40% maior do que o 
registrado no feriado anterior, de 12 de outubro. “São números impressionantes se 
nós olharmos para outros países, especialmente da América do Sul, América Latina 
e Caribe. Alguns aeroportos, inclusive, devem performar mais do que 80% pela 
natureza de hub que têm”, avaliou o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei 
Glanzmann. A projeção foi apresentada na última semana, durante o 2º Seminário 
de Competitividade do Setor de Infraestrutura promovido, de forma online, pelo 
Ministério da Infraestrutura, em parceria com a Fundação Dom Cabral. (MTur). 

 

6. Comércio Exterior 

 

 O bom desempenho das exportações de commodities agrícolas e minerais explica 
por que a Bahia foi afetada de forma marginal, com redução das vendas externas 
muito abaixo do que se previa no início da pandemia. Hoje, apesar da segunda 
onda de covid-19 na Europa e nos EUA, e da redução da demanda global, as 
exportações seguem se beneficiando do crescimento da China, que vêm pautando 
e influenciando a atividade, que teve processo seu processo de primarização 
acelerado com a pandemia. 
 

 O aumento do volume exportado, comparativamente a 2019, que atingiu 27% 
demonstra a resiliência do setor agroexportador à crise pandêmica, principalmente 
de produtos como soja, celulose, cobre, minerais e algodão. Só para a China no 
ano, até outubro, eles aumentaram 23% em volume ou o equivalente a 4,6 milhões 
de toneladas, resultando em receitas que somaram US$ 1,77 bilhão. 
 

 Com o deslocamento para a Ásia do dinamismo econômico global, mais da metade 
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dos embarques baianos tiveram como destino esta região, excluindo Oriente 
Médio. A Ásia absorveu de janeiro a outubro deste ano, US$ 3,38 bilhões em 
produtos baianos, o que representou 53,2% do total exportado pelo Estado no 
período. Em iguais meses do ano passado essa fatia era de 46,5%. A exportação 
para o continente cresceu 5,2%, enquanto para o resto do mundo, elas caíram 
19,8%. 
 

 As importações devem se manter em queda em 2020, mas paulatinamente, 
reduzindo as perdas, no embalo da gradual retomada da atividade doméstica, 
como vem ocorrendo no terceiro trimestre, aliada à sazonalidade, embora o real 
desvalorizado e a menor demanda por combustíveis limitem a recuperação. Com 
isso, seu ritmo deverá manter a dinâmica resultante da pandemia, com 
desembarques em queda bem mais acelerada que a das exportações. 
 

 A redução do comércio exterior baiano observada neste ano tende a perdurar, com 
recuperação lenta. Com a queda de demanda dos países de destino e 
desvalorização da moeda brasileira, deve ocorrer uma redução do comércio – 
tanto do lado das exportações, quanto das importações – que tende ainda a 
perdurar, tendo em vista as dificuldades aguçadas pela pandemia. 
 

 A reação mais positiva da economia nos últimos meses, em especial do varejo, 
propiciou o aumento da importação, mas em volume ainda muito abaixo do ano 
passado. O pequeno impulso observado no segundo semestre não tem sido 
suficiente para promover recuperação na compra de intermediários importados 
nem de combustíveis e bens de capital. A oscilação cambial também contribui para 
tornar mais difícil a negociação de preços com fornecedores externos de insumos, 
máquinas e equipamentos. 
 

 Estudo encomendado pelo Conselho Empresarial Brasil-China propõe que os 
brasileiros olhem o parceiro asiático cada vez menos como competidor e ameaça e 
cada vez mais como referência e oportunidade, em especial para diversificar a 
pauta de exportação e absorver novas tecnologias. O documento, que foi batizado 
de “Bases para uma Estratégia de Longo Prazo do Brasil para a China”, foi  
divulgado dia 26/11 pela entidade. O conselho reúne diplomatas brasileiros e 
empresários que já mantêm relações com a China ou têm interesse no parceiro 
comercial. Entre os associados estão instituições financeiras e empresas como 
Banco do Brasil, Bradesco, BRF, CPFL Energia, Embraer, Itaú e Vale. (Folha de São 
Paulo, 25/11/2020). 
 

 Exportadores e importadores estão recorrendo à Justiça contra tarifa cobrada por 
operadores portuários para o escaneamento de contêineres - inspeção não 
invasiva determinada pela Receita Federal. Na Bahia, há precedentes favoráveis, 
enquanto nos Estados de São Paulo e Espírito Santo as poucas decisões de segunda 
instância são contrárias às empresas. A tarifa pesa no bolso dos exportadores e 
importadores, que movimentaram, em 2019, mais de quatro milhões de 
contêineres. O valor é estabelecido por cada operador portuário. Varia de R$ 80 a 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-424-bilhoes-no-ano.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/com-baixo-fluxo-de-comercio-exterior-brasil-tem-superavit-em-contas-externas-em-abril.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/china-impulsiona-recorde-de-vendas-brasileiras-de-soja-e-carne-bovina.shtml
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R$ 1 mil por unidade, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
que tentou pela via administrativa, sem sucesso, contestar a cobrança. E cogita 
agora recorrer ao Judiciário. O pedido foi negado pela Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). A entidade considerou a tarifa legal, além de 
entender que não deveria estar incluída no pacote de serviços pago para a 
movimentação de cargas – o chamado box rate. (Valor Econômico, 27/11/2020). 

 

7. Finanças Públicas 
 

 Segundo o 5º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas o Ministério 
da Economia diminuiu a previsão de déficit primário do governo central de R$ 861 
bilhões para R$ 844,6 bilhões no ano de 2020. Essa diferença de R$ 16,4 bilhões 
advém da redução das despesas e aumento da arrecadação. No que se refere a 
arrecadação as principais variações se deram, principalmente, em função do 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (positivo em mais  R$ 10,1 bilhões) nos meses de 
setembro e outubro, e ainda ao  aumento de R$ 4,3 bilhões na receita 
previdenciária.  
 

 O relatório ressalta ainda que a retomada da economia no mês de setembro 
ampliou as estimativas da massa salarial no ano de 2020, destaca ainda a entrada 
da arrecadação extra de R$ R$ 909 milhões pela exploração de recursos naturais, 
dentre eles o petróleo (mais R$ 642 milhões).  
 

 Quanto à redução das despesas, o Poder Executivo diminuiu em R$ 9,4 bilhões os 
gastos com o Bolsa Família em substituição ao auxilio emergencial, reduções pelos 
repasses, subsídios e subvenções através do Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro) em R$ 2,1 bilhões e R$ 1,8 bilhão em despesas com 
benefícios previdenciários. 
 

 Vale lembrar que apesar dessa redução na previsão do déficit pelo Ministério da 
Economia, a Instituição Fiscal Independente (IFI) divulgou semana passada o  
Relatório de Acompanhamento Fiscal prevendo um cenário menos otimista, 
ressaltando que a dívida bruta brasileira deve encerrar 2020 em 93,1% do PIB, 
podendo atingir 100% em 2024. Reforça ainda que seria preciso ter um superávit 
consolidado de 1,2% do PIB, do setor público, para que a dívida se tornasse 
estável.  
 

 Vale ressaltar que esta é a primeira vez no ano que o Poder Executivo reduz a 
estimativa de rombo nas contas públicas, afetadas pelas medidas de combate à 
pandemia de coronavírus.   
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 12 Meses Ago. Set. Out. Nov. Tendência 

Indústria (jul.) -5,7 -7,1 -5,6 -7,2 -6,8 -4,3  
 

Comércio (jul.) -2,7 -10,1 -4,1 -4,4 -3,2 -2,6  
 

Serviços (jul.) -26,4 -18,0 -11,7 -14,6 -13,8 -10,5  
 

Agricultura (ago.) (2) 17,2    17,2 17,2 17,2 
 

Exportações (ago.) -31,5 -6,6 -9,8  -25,0 -20,0 -18,0 
 

Importações (ago.) -51,6 -42,7 -37,8  -30,0 -30,0 -27,0 
 

ICMS (ago.) (3) -0,14 -3,8 -2,9  -3,2 -2,4 4,4 
 

FPE (ago.) (3) -12,0 -6,7 -1,3  -10,3 -10,6 -6,1 
 

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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