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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A primeira estimativa do Departamento de Comércio mostrou que o Produto Interno 
Bruto (PIB) dos Estados Unidos (EUA) teve um crescimento de 4% no quarto trimestre de 
2020 na comparação com o terceiro trimestre em termos anualizados. Vale lembrar que a 
metodologia utilizada pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA é diferente da que 
é usada pelos demais países do mundo. 
 
Em 2020, a economia americana contraiu 3,5%, pior desempenho desde 1946. Isso após 
crescimento de 2,2% em 2019, marcando o primeiro declínio anual do PIB desde a Grande 
Recessão de 2007-09. A forte perda de força depois da expansão histórica de 33,4% entre 
julho e setembro deixou o PIB bem abaixo de seu nível do final de 2019. Dado que o vírus 
ainda não está controlado, economistas preveem que o crescimento vai enfraquecer ainda 
mais no primeiro trimestre de 2021, antes de retomar velocidade conforme o estímulo 
adicional faz efeito e mais norte-americanos são vacinados. 
 
O Federal Reserve (Fed) reconheceu que a economia desacelerou nas últimas semanas, 
mas manteve a política em espera enquanto observa os efeitos das vacinas contra a covid-
19 sobre a atividade empresarial e o mercado de trabalho. O Fed manteve na sua reunião 
do dia 27 as taxas de juros de curto prazo próximas a zero e o programa de compra de 
títulos em US$ 120 bilhões por mês e afirmou que manterá as medidas de estímulo até 
que suas metas de redução do desemprego e de inflação a 2% sejam alcançadas. 
 
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afastou as preocupações em relação à 
possibilidade de que a atuação da autoridade esteja criando uma bolha, defendendo que a 
política monetária acomodatícia não é o principal motivo por trás das altas no mercado 
acionário. Powell disse que o que tem realmente impulsionado os preços dos ativos são as 
expectativas em torno da vacinação e das políticas fiscais, e não a política monetária. “A 
conexão entre os juros baixos e o valor dos ativos provavelmente não é tão apertada 
quanto as pessoas pensam”, disse. 
 
O Banco Central americano acredita que a economia vai se recuperar ainda este ano, à 
medida que as vacinas forem mais amplamente distribuídas e começarem a controlar a 
pandemia. Isso, em sua estimativa, permitiria que restaurantes, hotéis, companhias 
aéreas e outras empresas voltassem a operar em plena capacidade. 
 
Reconstruir totalmente a economia, após a perda permanente de muitas empresas e 
empregos, levará mais tempo, disse a autoridade monetária. O Fed estima que o PIB dos 
EUA crescerá 4,2% em 2021 e a taxa de desemprego cairá para 5% 
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A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, avaliou que a 
recuperação da economia pode sofrer um atraso por causa do acirramento da pandemia 
de covid-19, mas não “sairá dos trilhos”. Ela disse que sua esperança é que 2021 ainda 
seja um ano de recuperação, “mas em duas fases e a fase um é claramente aquela em que 
ainda é atormentada por um alto nível de incerteza”. Lagarde reiterou que medidas de 
apoio continuarão a ter papel dominante nos 19 países da zona do euro. E que, mesmo 
quando as economias reabrirem totalmente, “não será a mesma economia”.  
 
De um lado, tem fatores positivos, como o avanço da digitalização, 20% do tempo gasto 
pelas pessoas pós pandemia será na forma de home office, e forte conscientização de que 
o combate às mudanças climáticas é prioridade. 
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI), ao divulgar suas previsões atualizadas para o PIB 
global, informou que a pandemia de covid-19 custará US$ 22 trilhões à economia mundial 
entre 2020-2025. O FMI melhorou suas projeções de crescimento para EUA, Japão e Brasil, 
mas cortou as estimativas para a Europa. A previsão de crescimento para o PIB global 
neste ano passou de 5,2% para 5,5%, segundo o relatório “Panorama Econômico 
Mundial”. 
 
“A melhora para 2021 reflete os efeitos positivos do início das vacinações em alguns 
países, o apoio político adicional no fim de 2020 em economias como a dos EUA e a do 
Japão e um aumento esperado nas atividades de contato intensivo conforme a crise de 
saúde diminui”, observou a economista-chefe do FMI, GitaGopinath, em nota que 
acompanha o relatório. 
 
Apesar dessa melhora, o FMI observou que a atividade global permanecerá bem abaixo 
das projeções feitas antes da pandemia há um ano. Também alertou que a economia 
mundial continua diante de uma “excepcional incerteza”, com riscos de novos surtos e 
variantes do coronavírus. 
 
A maior revisão feita pelo FMI foi para a economia dos EUA e reflete a aprovação do plano 
de ajuda de US$ 900 bilhões em dezembro. A maior economia do mundo pode crescer 
5,1% este ano, ante 3,1% estimados em outubro. Essa previsão não incorpora o impacto 
do pacote de US$ 1,9 trilhão do presidente Joe Biden, que o FMI estima que pode 
acrescentar outros 1,25% à produção este ano e 5% nos próximos três anos, disse 
Gopinath. 
 
Para a economia japonesa, a previsão agora é de crescimento de 3,1%, 0,8 ponto 
percentual mais alta do que o calculado em outubro. A zona do euro, por outro lado, teve 
uma revisão para baixo, como resultado da reimposição de lockdowns e outras restrições 
para conter o ressurgimento do vírus. O FMI prevê para este ano uma expansão de 4,2% 
do PIB da zona do euro, uma queda de 1 ponto percentual em relação a outubro. 
 
Entre os emergentes, a China deve crescer 8,1% neste ano, depois de uma expansão de 
2,3% em 2020 - o gigante asiático foi a única grande economia a crescer no ano passado. 
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Já a Índia deve crescer 11,5% neste ano, recuperando-se de uma queda de 8% em 2020. O 
crescimento da economia brasileira para este ano, a estimativa passou de crescimento de 
2,8% em outubro para 3,6%. A queda esperada para 2020 foi reduzida de 5,8% para 4,5%. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A taxa de desemprego no Brasil foi de 14,1% no trimestre de setembro a novembro de 
2020 e atingiu 14 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados no dia 29.01 e fazem 
parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o trimestre anterior 
(junho a agosto), o cenário é de estabilidade (14,4%). Já na comparação com o mesmo 
trimestre de 2019, são 2,9 pontos percentuais a mais (11,2%). 
 
A pesquisa também identificou um aumento de 4,8% no número de pessoas ocupadas no 
trimestre encerrado em novembro, chegando a 85,6 milhões. São 3,9 milhões de pessoas 
a mais no mercado de trabalho em relação ao trimestre anterior. Com isso, o nível de 
ocupação subiu para 48,6%. 
 
Os dados, divulgados pela Secretaria de Trabalho nesta quinta-feira (29), com base no 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostram que o mercado de 
trabalho formal brasileiro conseguiu um bom resultado mesmo diante da crise causada 
pela pandemia de covid-19 e abriu 142.690 vagas de emprego com carteira assinada em 
2020, resultado de 15.166.221 admissões e 15.023.531 desligamentos, o número é 77,8% 
menor do que o resultado do ano anterior.  
 
Apesar do resultado positivo no ano, o último mês de 2020 interrompeu um ciclo de cinco 
meses de Caged positivo com o fechamento de 67.906 vagas formais de trabalho. Ainda 
assim, por ser melhor que as mais de 307 mil vagas fechadas em dezembro de 2019, a 
equipe econômica considera o resultado de dezembro como "mais um indício da 
recuperação acima das expectativas da economia brasileira". A avaliação ainda é 
reforçada pelo fato da sazonalidade de dezembro, que é, tradicionalmente, um mês com 
resultado negativo.  
 
Conforme divulgado pelo Banco Central (BC), o déficit em conta corrente encerrou o ano 
passado em US$ 12,5 bilhões, o equivalente a 0,87% do PIB. Foi o menor resultado desde 
o superávit de US$ 408 milhões registrado em 2007. A disseminação do coronavírus 
diminuiu as viagens internacionais de cidadãos brasileiros e as remessas de lucros para o 
exterior, por exemplo. 
 
Os impactos da pandemia foram disseminados em 2020 entre as contas que compõem as 
transações correntes. A queda forte das importações mais do que das exportações fez o 
saldo positivo da balança comercial subir de US$ 40,5 bilhões para US$ 43,2 bilhões na 
comparação anual. Os déficits nas contas de serviços e primária (que inclui lucros e 
dividendos) caíram US$ 15,1 bilhões e US$ 19 bilhões, respectivamente. 
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Um dos efeitos da pandemia do novo coronavírus foi a queda drástica dos investimentos 
diretos de estrangeiros no Brasil. Em comparação com 2019, o volume de aplicações caiu 
pela metade no ano passado. Ao todo, foram aportados US$ 34,1 bilhões no país no 
acumulado de 2020, contra US$ 69,1 bilhões no ano anterior.  
 
O número é o menor desde 2009, quando foram investidos US$ 31,4 bilhões. Segundo 
números divulgados pelo Banco Central o volume total do crédito ofertado pelos bancos 
cresceu 15,5% no ano passado, atingindo a marca inédita de R$ 4,017 trilhões. 
 
No fim de 2019, o estoque do crédito em mercado estava em R$ 3,478 trilhões. O 
crescimento registrado, portanto, foi de R$ 539,369 bilhões em 2020 — o que representa 
o maior aumento desde o início da série histórica do BC, em 1991. O aumento no crédito 
bancário no ano passado está relacionado às medidas adotadas pelo Banco Central para 
liberar às instituições financeiras mais recursos destinados a empréstimos em meio 
à pandemia do novo coronavírus. 
 
Os números divulgados pela Secretaria da Receita Federal, mostraram que a arrecadação 
de impostos e contribuições federais totalizou R$ 1,479 trilhão em 2020. Esse é o pior 
resultado anual desde 2010, quando somou R$ 1,474 tri. Por outro lado, em dezembro, o 
montante arrecadado foi de R$ 159,065 bilhões, com alta real de 3,18%, ante o mesmo 
mês de 2019. Também é o melhor resultado para meses de dezembro desde 2013. Além 
disso, foi o quarto mês consecutivo em que o recolhimento de tributos registrou 
crescimento real após quedas de janeiro a julho.  
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) registrou alta de 0,78% 
em janeiro, após avançar 1,06% em dezembro, informou o IBGE. É a maior variação do 
indicador para um mês de janeiro desde 2016, quando registrou inflação de 0,92%. A alta 
nos preços de alimentos e bebidas apontada pelo IPCA-15 de janeiro desacelerou frente a 
dezembro, mas o grupo se manteve como o de maior impacto no indicador do mês. Os 
preços do grupo subiram 1,53% em janeiro, ante alta de 2% em dezembro, e responderam 
por 0,32 ponto percentual da alta de 0,78% do IPCA-15 neste mês. 
 
Dados coletados pelo Banco Central no âmbito da pesquisa Focus mostram que o ponto 
médio das projeções de mais de uma centena de economistas passou de praticamente 
neutralidade para uma queda de 1% para PIB brasileiro no período de janeiro a março 
deste ano. Essa mudança se deu em um intervalo de apenas dois meses. A comparação é 
com igual trimestre de 2020 e não há estimativa para o desempenho ante o quarto 
trimestre. A queda projetada de 1% no trimestre refere-se ao dia 22 de janeiro. O 
movimento do Focus não passou despercebido pelo governo que também já projeta uma 
queda do PIB neste início de ano. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 

 
De acordo com as informações do Caged, relativas ao ano de 2020, sistematizadas pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), no mês de dezembro, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/investimento-estrangeiro-no-brasil-piora-e-despenca-14-em-outubro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/investimento-estrangeiro-no-brasil-piora-e-despenca-14-em-outubro.shtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
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quando sazonalmente há mais demissões, foram criados 502 postos de trabalho com 
carteira assinada na Bahia. O resultado decorreu da diferença entre 48.695 admissões e 
48.193 desligamentos. Regionalmente, em dezembro de 2020, a Bahia (+502 postos) 
ocupou a quinta posição dentre os estados nordestinos e a 6ª dentre os estados 
brasileiros. 
 
Em 2020, a Bahia fechou 5.307 novos postos de trabalho, levando em conta a série 
ajustada, devido aos saldos negativos no segundo trimestre pico de casos da pandemia e 
restrições à circulação de pessoas e fechamento de estabelecimento não essenciais. Esse 
resultado fez com que o estado ocupasse a 24ª posição no país e a última na região 
nordestina quanto à geração de empregos em termo absolutos. 
 
Analisando-se os dados referentes aos saldos de empregos distribuídos no estado, no 
acumulado no ano de 2020, enfatiza-se que a Região Metropolitana de Salvador (RMS) 
encerrou -9.557 postos e o interior com +4.250 gerou postos de trabalho com carteira 
assinada. 
 
O Governo da Bahia assinou um protocolo de intenções para uma indústria calçadista com 
previsão de geração de mais mil empregos em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo 
baiano. A nova fábrica vai ser implantada no galpão onde funcionava a empresa Ramarim, 
fechada em julho de 2020, por causa dos impactos da pandemia.  
 
Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado da 
Bahia, a empresa DASS Nordeste Calçados e Artigos Esportivos pretende fazer um 
investimento de R$ 40 milhões na implantação de mais uma unidade industrial no local. A 
empresa já está em atuação há 15 anos no estado e é voltada à fabricação de calçados 
esportivos.  
 
A SDE também assinou protocolo de intenções com a Valfilm Nordeste, indústria do setor 
plástico, que vai ampliar sua unidade produtiva no Polo de Camaçari. A empresa prevê 
investimentos de R$ 35 milhões e pretende chegar a 250 empregos, entre aqueles já 
existentes e as novas vagas. O protocolo prevê um incremento na capacidade de produção 
de 11,2 mil toneladas/ano. 

A empresa produz filme plástico flexível, classificado como produto de primeira 
necessidade, porque atinge toda cadeia produtiva dos setores de bebidas, alimentos e 
medicamentos, e é utilizado diretamente na embalagem final de produtos distribuídos em 
todo Brasil e também no exterior. 

Em 2021, a previsão é que obras importantes sejam concluídas em diversas regiões da 
Bahia e outras iniciadas. São intervenções na infraestrutura e mobilidade, como a 
construção do novo aeroporto de Bom Jesus da Lapa, que está prevista para ser concluída 
no segundo semestre. Na região do Rio São Francisco, a cidade se destaca pelo turismo 
religioso e chega a receber 600 mil romeiros durante a festa de Bom Jesus, entre os meses 
de julho e agosto. Além disso, o município também é conhecido pela produção de frutas e 
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o aeroporto deve servir para escoar parte da produção, principalmente aquela voltada à 
exportação. 

Outras duas intervenções também serão entregues este ano e terão um grande impacto 
na economia baiana. São a Ponte Barra-Xique-Xique, que irá permitir a ligação entre a 
região de Irecê com o oeste da Bahia, e o Aeroporto de Senhor do Bonfim, na região do 
Piemonte Norte do Itapicuru. 

A ponte, que está com mais de 50% de conclusão, vai tornar a travessia entre as cidades 
mais segura. O Consórcio Estrada do Feijão, que está executando a obra, está realizando a 
etapa de implantação dos pilares e lançamento de vigas, e a previsão é que seja concluída 
no segundo semestre de 2021. O investimento é de R$ 133 milhões. 

Já o Aeroporto de Senhor do Bonfim receberá voos de médio e pequeno porte. Nesta 
etapa da obra será implantada a pista de pouso e decolagem, o pátio de estacionamento 
de aeronaves, o taxiway, o estacionamento de veículos e as vias de acesso no local. A 
previsão de conclusão é junho de 2021. A estrutura permitirá ao aeródromo receber 
aeronaves como UTIs aéreas e de transporte de medicamentos e também de valores. O 
equipamento terá uma área de 1,4 milhão de metros quadrados. O investimento é de R$ 
20 milhões. 

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

2. Agropecuária 

 

 O  IPCA-15 cresceu 0,78% em janeiro, contra 1,06% em dezembro. O maior 
impacto (0,32 p.p.) veio de Alimentação e bebidas (1,53%), que desacelerou em 
relação ao resultado de dezembro (2,00%). (IBGE, 2021).  

 

 A desaceleração em Alimentação e bebidas (1,53%) ocorreu principalmente por 
conta dos alimentos para consumo no domicílio, que passaram de 2,57% em 
dezembro para 1,73% em janeiro. As carnes (1,18%), o arroz (2,00%) e a batata-
inglesa (12,34%) apresentaram altas menos intensas na comparação com o mês 
anterior (quando variaram 5,53%, 4,96% e 17,96%, respectivamente). (IBGE, 2021).  
 

 Já as frutas subiram 5,68%, frente à alta de 3,62% no mês anterior, e contribuíram 
com o maior impacto (0,06 p.p.) entre os itens pesquisados. No lado das quedas, o 
destaque foi o recuo nos preços do tomate (-4,14%). (IBGE, 2021). 

 

 Os alimentos para consumo fora do domicílio seguiram movimento inverso, 
acelerando de 0,58% para 1,02% na passagem de dezembro para janeiro. 
Enquanto a refeição (0,81%) apresentou variação próxima à do mês anterior 
(0,86%), o lanche passou de um recuo de 0,11% para alta de 1,45%, contribuindo 
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decisivamente para o resultado observado em janeiro. (IBGE, 2021). 
 

 Detectada mais uma vez em 2021 no início do calendário de plantação da soja, 
antes mesmo do período da colheita na região oeste da Bahia, a ferrugem asiática, 
a mais importante praga que ataca lavouras da oleaginosa, o que deixou em alerta 
os sojicultores baianos, uma vez que o fungo é responsável por incalculáveis 
prejuízos no campo. (Aiba, 2021). 
 

 A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) dispara o sinal 
vermelho para que eventuais novas ocorrências não comprometam a safra 2020-
2021, com expectativa de recorde histórico na produção, algo em torno de 6,4 
milhões de toneladas, segundo dados do IBGE. (Aiba, 2021). 
 

 A expectativa favorável envolve o monitoramento contínuo da Adab que fiscaliza o 
cumprimento do calendário do vazio sanitário (entre junho e setembro) com o 
objetivo de quebrar o ciclo da praga, período estabelecido em Portaria estadual 
embasada em critérios científicos que define as temporadas específicas de plantio, 
colheita e vazio, esta última para que o terreno esteja livre de plantas vivas, 
evitando que o Phakopsorapachyrhizi sobreviva e se reproduza. (Aiba, 2021). 
 

 Foi inaugurado na última semana trecho de 67 km da BR-135, que passa pelas 
cidades de Jaborandi, Cocos e Coribe. A primeira parte do projeto, de 37 km, entre 
Coribe e Cocos, fora concluída em 2018 e está em operação, incorporando-se ao 
novo corredor logístico que ligará a região oeste do estado ao Sudeste do Brasil e 
que integrará a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) quando em atividade. 
(Aiba, 2021, com adaptações). 
 
 

3. Indústria 
 

 O Índice de Confiança da Indústria (ICI), da Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 
3,6 pontos em janeiro, para 111,3 pontos. Após oito meses de altas consecutivas, 
esse é o primeiro resultado negativo do setor. Em médias móveis trimestrais, o 
índice se manteve estável. Em janeiro, 14 dos 19 segmentos industriais 
pesquisados registraram queda da confiança. O resultado negativo do mês ocorre 
influenciado por uma piora da satisfação dos empresários em relação à situação 
atual e de uma diminuição do otimismo em relação as perspectivas para os 
próximos três e seis meses. O Índice de Situação Atual (ISA) caiu 3,6 pontos para 
116,3 pontos, e o Índice de Expectativas (IE) diminuiu 3,3 pontos para 106,3 
pontos, menor nível desde setembro de 2020 (105,9 pontos). O Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada avançou 0,6 ponto percentual, para 79,9%. Esse é o maior 
valor observado desde novembro de 2014 (80,3%). (FGV-Ibre, 28/01/2021). 
 

 O Índice de Confiança da Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas, variou        
-1,4 ponto em janeiro para 92,5 pontos, nível próximo ao observado em fevereiro 
de 2020, período anterior à pandemia. O resultado negativo em janeiro refletiu a 
piora da percepção dos empresários na avaliação sobre o momento presente e 
redução das expectativas em relação aos próximos meses. O Índice de Situação 
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Atual (ISA-CST) recuou 1,9 ponto para 90,5 pontos, interrompendo uma sequência 
de resultados positivos desde junho de 2020. O Índice de Expectativas (IE-CST) 
diminuiu pelo terceiro mês consecutivo, de 95,5 pontos para 94,6 pontos, uma 
queda de 0,9 ponto. As perspectivas têm se tornado mais voláteis nos últimos 
meses refletindo o aumento das incertezas do setor, corroborado também pela 
volatilidade, em sentido inverso, da demanda prevista, que caiu 3,8 pontos neste 
mês. (FGV-Ibre, 26/01/2021).   
 

 O Indicador de Custos Industriais, da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), subiu 8,6% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. 
Esse aumento acendeu um sinal de alerta na indústria, principalmente porque a 
série recente mostra o aumento crescente dos custos relacionados aos bens 
intermediários, nacionais e importados. Esses custos tiveram alta de 5,3% no 
terceiro trimestre de 2020, após um reajuste de 6,2% no trimestre anterior.  O 
custo tributário subiu 34% no trimestre, no entanto, o segundo trimestre de 2020 
havia sido um trimestre atípico para a arrecadação tributária por conta da crise e 
de medidas de adiamento do prazo do pagamento de tributos postas em prática 
pelo governo. O custo com pessoal aumentou 4% no terceiro trimestre de 2020, 
mas não reverte a queda de 6% ocorrida no trimestre anterior. O indicador mostra 
que o custo com capital, medido pela taxa de juros para capital de giro, atingiu, no 
terceiro trimestre de 2020, o menor nível da série histórica, iniciada em 2016 e 
caiu 11,7% na comparação com o segundo trimestre de 2020. O custo com capital 
de giro acumula queda de 23% nos três primeiros trimestres de 2020. (CNI, 
28/01/2021). 
 

 No mercado de trabalho, em dezembro, o setor industrial baiano fechou 1.925 
postos de trabalho de acordo com os dados do Novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia. A indústria de 
transformação e Água, esgoto e serviços de gestão de resíduos e descontaminação 
encerraram, respectivamente, 1.723 e 339 postos. Enquanto Eletricidade e gás e 
Indústria extrativa criaram, respectivamente, 61 e 76 postos. Na Indústria de 
transformação as maiores perdas ocorreram em Derivados de petróleo (-1.352 
postos), Preparação de couro e fabricação artefatos de couro, artigos para viagem 
e calçados (-380 postos), Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos (-249 postos) e Produtos de borracha e material plástico (-149 
postos). O segmento de Produtos alimentícios destacou-se com a criação de 219 
postos de trabalho. O setor da construção fechou 3.343 postos de trabalho em 
dezembro. (Ministério da Economia, 28/01/2021). 
 

 No ano de 2020, o setor industrial baiano registrou saldo positivo com 517 postos 
de trabalho. A indústria de transformação e Eletricidade e gás criaram, 
respectivamente, 682 e 268 postos de trabalho. Enquanto que Indústria extrativa e 
Água, esgoto e serviços de gestão de resíduos e descontaminação fecharam, 
respectivamente, 392 e 41 postos de trabalho. Na Indústria de transformação 
destacam-se com saldos positivos de postos de trabalho: Produtos químicos (1.082 
postos), Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (824 

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/indicador-de-custos-industriais/?utm_source=gpc_agencia_de_noticias&utm_medium=site&utm_campaign=ici_3tri2020
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.portaldaindustria.com.br/cni
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postos) e Produtos têxteis (587 postos). Os segmentos de Preparação de couro e 
fabricação artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-1.406 postos) e 
Fabricação de veículos automotores (-1.166 postos) registraram os maiores saldos 
negativos. O setor da construção fechou 507 postos de trabalho em 2020. 
(Ministério da Economia, 28/01/2021). 
 

 No setor de calçados, o Governo da Bahia assinou um protocolo de intenções para 
uma indústria calçadista com previsão de geração de mais mil empregos em Santo 
Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. A nova fábrica vai ser implantada no 
galpão onde funcionava a empresa Ramarim, fechada em julho de 2020, por causa 
dos impactos da pandemia. Segundo informações da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, a empresa DASS Nordeste Calçados e Artigos 
Esportivos pretende fazer um investimento de R$ 40 milhões na implantação de 
mais uma unidade industrial no local. A empresa está em atuação há 15 anos no 
estado e é voltada à fabricação de calçados esportivos. De acordo com a SDE, a 
nova fábrica terá capacidade de produção de dois milhões de pares por ano e 
pretende iniciar as obras em março deste ano. (G1/Bahia, 25/01/2021). 

 

4. Comércio Varejista 
 

 Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) 
mostra avanço de 2,8% no varejo nacional para o primeiro trimestre de 2021, em 
relação ao mesmo período de 2020. Entretanto, quando comparado ao indicativo 
do último trimestre do ano passado, têm-se retração de 1,7% nas vendas. (Ibevar, 
26/01/2021). 
 

 Das sete categorias diferentes de compra, cinco apresentaram índice negativo, 
segundo o levantamento do Ibevar. O setor de automóveis deve ser responsável 
pelo pior desempenho do período, com retração superior a 5,0% em relação aos 
últimos três meses de 2020. Já o setor de livrarias e papelarias deve responder 
pela pior taxa em um ano, podendo chegar a 30%. Enquanto, combustíveis e 
supermercados devem, dado aos bons resultados nos últimos meses, apresentar 
crescimento de 1,0%. (Ibevar, 26/01/2021). 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) 
revela que a taxa de famílias endividadas em Salvador no mês de janeiro atingiu 
61,9%. Esse resultado representa 1,5 pontos percentual abaixo de dezembro 
(63,4%), entretanto acima dos 45,5% em igual período do ano anterior. 
(Fecomércio-BA, 27/01/2021). 
 

 As informações contidas na Peic mostram que atualmente, 575 mil famílias 
soteropolitanas possuem algum tipo de dívida, 13,2 mil a menos que dezembro e 
menos 45,6 mil em relação a setembro (66,9%), pico do ano passado. A taxa de 
famílias que não conseguiram pagar a dívida até a data do vencimento reduziu de 
27,0% em dezembro para 26,0% em janeiro. (Fecomércio-BA, 27/01/2021). 
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 O índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Fecomércio-BA registrou, 

em janeiro, 81,3 pontos, representando alta de 4,7% na comparação com o mês 
anterior, sendo a sexta elevação consecutiva. Desde o início desse ciclo positivo, o 
indicador já avançou 33,7%, mas não foi o suficiente para superar o patamar do 
ano passado, 97,6 pontos. (Fecomércio-BA, 28/01/2021). 
 

 No começo de 2021, a incidência de casos de covid-19 e o lento processo de 
vacinação no país inibem uma retomada consistente da confiança do empresário 
do varejo brasileiro. Segundo os dados da Fundação Getulio Vargas o Índice de 
Confiança do setor do Comércio (Icom) recuou 0,9 ponto, passando para 90,8 
pontos em janeiro ante dezembro. Esse resultado é a quarta queda consecutiva, 
levando o indicador ao menor patamar desde julho de 2020 (86,1pontos). (Valor 
Econômico, 27/01/2021). 
 
 

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, a Bahia, o setor de serviços criou 4.556 postos de trabalho com 
carteira assinada em dezembro de 2020. Nessa analise o setor de Serviços vem 
seguindo o mesmo comportamento do saldo geral (+502 postos) que contabilizou 
saldo positivo, esse é o maior saldo já registrado da última década. Somente nesse 
setor podemos destacar as contribuições advindas de Alojamento e alimentação 
(+3.285 postos), Informação, comunicação e outras atividades (+1.867 postos), 
Transporte, armazenagem e correio (+906 postos), e Serviços domésticos (+1 
posto). Administração pública (-1.220 postos) e Outros serviços (-283 postos) 
contabilizaram saldos negativos no mês de dezembro de 2020. (SEI). 
 

 O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,7 
ponto em janeiro, para 85,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice cedeu 
0,7 ponto. “A confiança de serviços volta a cair no início de 2021, ficando cada vez 
mais distante do nível pré pandemia. Em janeiro, a piora foi influenciada tanto pela 
percepção de queda no volume de serviços quanto das expectativas para os 
próximos meses. Diante da nova piora nos números de Covid e com o fim dos 
programas emergenciais do Governo, consumidores ficam cada vez mais 
cautelosos e reduzem o consumo de serviços que tendem a ter maior circulação de 
pessoas. Esse cenário contribui para a persistência de obstáculos na recuperação 
da confiança do setor”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre FGV). (FGV). 
 

 O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços 
aumentou 0,9 ponto percentual para 83,4%, o maior valor desde setembro de 
2015 (83,6%). (FGV). 
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 Em janeiro, a diferença entre os componentes que compõem o ICS (ISA-S e IE-S) 
diminuiu para 11,4 pontos, seguindo tendência de queda iniciada em novembro de 
2020, enquanto na comparação interanual houve alta considerando a diferença de 
8,0 pontos em janeiro do ano passado. Com a pandemia, tamanha foi a queda das 
expectativas que o ISA-S chegou a superar o IE-S em abril e maio, que se deu 
apenas pelo fato de ter registrado perdas menores. No entanto, na medida que a 
confiança das empresas de serviços iniciou um processo de recuperação, o IE-S 
passou a crescer com maior intensidade do que ISA-S a partir de junho, fazendo a 
diferença atingir 18,3 pontos em setembro. A partir desse ponto, houve nova 
queda das expectativas frente à uma tendência de alta gradual na satisfação das 
empresas com o momento atual, trazendo o saldo entre os índices para 11,4 
pontos. (FGV). 

 

 O consumo de energia elétrica nas Atividades Caraterísticas do Turismo (ACTs) na 
Bahia apontou queda de 42,2%, no 3º trimestre de 2020, contra o 3º trimestre de 
2019, impactado, principalmente, pela desaceleração em Hotéis (-67,8%). (SEI). 
 

 O fluxo doméstico (-77,9%), o fluxo internacional (-99,0%) nos aeroportos da Bahia 
e o fluxo no porto de Salvador (-100,0%) no 3º trimestre de 2020 desaceleram a 
movimentação de passageiros na capital baiana, impactando na taxa média de 
ocupação, nos meios de hospedagem em Salvador, numa queda de 32,5 p.p, 
quando comparados com o 3º trimestre de 2019. (SEI). 
 

 Segundo dados da Secretária da Fazenda (Sefaz), o estado da Bahia arrecadou em 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aproximadamente R$ 
1,5 bilhão nas ACTs, no 3º trimestre de 2020, com queda nominal de 16,0%, em 
relação ao mesmo trimestre de 2019, puxado por Transporte por navegação de 
travessia intermunicipal, interestadual e internacional (-18,3%). 

 

 A recuperação da Estrada do Feijão também melhora o acesso a outra região 
fundamental para a economia baiana pelo grande potencial de atrair visitantes 
durante todo o ano, a Chapada Diamantina. Para o secretário do Turismo do 
Estado, Fausto Franco, a obra potencializa a regionalização do setor numa área 
com mais de 30 municípios de reconhecida aptidão para o segmento. “O baiano é 
quem mais viaja pela Bahia. Os dados indicam um fluxo de 55% do número total de 
visitantes durante o ano, e a Chapada é a nossa maior zona turística. Com a 
pandemia, as viagens domésticas, feitas de carro, para destinos que proporcionam 
contato com a natureza são as mais recomendadas por especialistas do mundo 
todo. Com isso, a Estrada do Feijão ganha ainda mais relevância no nosso estado”, 
explicou o secretário. (Secom). 

 

6. Comércio Exterior 

 Como resultado do bom desempenho da agricultura baiana em 2020, as 
exportações do município de Luiz Eduardo Magalhães, liderou o ranking estadual 
com 16,7% de participação no total, obtendo um incremento de 13,6% em 
comparação com 2019, alcançando US$ 1,28 bilhão. O bom desempenho nas 
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exportações de soja, algodão, café, frutas e carne de aves conferiu ao município, 
pela primeira vez na história, o posto sempre ocupado por Camaçari, a liderança 
nas exportações dentre os municípios do estado em 2020. 
 

 O município de Camaçari ocupou a vice-liderança no ranking, com exportações de 
US$ 1,19 bilhão, com queda de 21,4% em relação ao ano passado. As vendas 
externas do município foram basicamente provenientes das vendas de 
petroquímicos, celulose, materiais elétricos, automóveis e pneus. Cerca de 16% 
das exportações baianas no período foram geradas em Camaçari. No ano passado 
esse percentual foi de 19,7%. A seguir, vem o município de S. Francisco do Conde, 
com um montante exportado de US$ 1,10 bilhão, basicamente proveniente das 
vendas de derivados de petróleo. Em torno de 15% das exportações baianas no 
período foram geradas no município, sede da Refinaria Landulpho Alves (Rlam). 
 

 Com os resultados apurados em 2020, exportações totais de US$ 7,83 bilhões, a 
Bahia continuou a sustentar a posição de décimo maior estado exportador do 
Brasil ou o correspondente a 3,7% das vendas externas brasileiras no período e 
liderou mais uma vez o ranking no Nordeste com 48,6% de participação da região. 
 

 O Mercado Comum do Sul (Mercosul) surpreendeu, ao ser o conjunto com maior 
crescimento de comércio intragrupo nos seus primeiros anos, e pela retração 
pronunciada a partir daí. A julgar pelos indicadores econômicos recentes, o grupo 
parece confirmar a percepção de não ser uma história de sucesso. O peso desse 
conjunto de quatro países nas exportações totais mundiais sempre foi marginal: 
1,4% em 2000 e 1,7% em 2019. Visto pela ótica de importância relativa das 
transações entre os países participantes do grupo, houve de fato uma redução do 
mercado regional. Em 2000, as exportações intra-Mercosul representavam 22% do 
total exportado pelos quatro países. Em 2019, esse percentual havia sido reduzido 
à metade. A reativação do Mercosul requer dinamização de suas economias 
quanto à inserção no cenário internacional. As transações entre os quatro países 
são livres de barreiras. Para a Bahia, o bloco que já deteve 13% das exportações 
estaduais, fechou 2020 com uma participação de apenas 6%. 
 

 O déficit da balança comercial de produtos químicos superou a previsão da 
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e alcançou US$ 30,4 bilhões 
em 2020, segundo relatório de comércio exterior divulgado pela entidade. A 
estimativa mais recente era de saldo negativo de US$ 29,3 bilhões. Essa é a quarta 
vez na história que o déficit da balança setorial fica acima de US$ 30 bilhões. 
Conforme a Abiquim, o resultado mais desfavorável nas trocas comerciais com 
países asiáticos, em particular a China, é preocupante. “Somados, passaram da 
representação de 20% (1/5) do total do déficit, em 2013, para praticamente 35% 
(1/3) do total, no ano passado”, aponta. Em 2020, o Brasil importou US$ 41,4 
bilhões ou mais de 51,5 milhões de toneladas em produtos químicos, maior 
volume desde o início do acompanhamento da balança comercial setorial, em 
1989. Intermediários para fertilizantes seguiram como principal item da pauta de 
importação do setor químico, com compras de US$ 7,2 bilhões no ano passado, ou 
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61,7% do total importado em volume. As exportações brasileiras de químicos, por 
sua vez, de US$ 10,9 bilhões, caíram 13,6% na comparação com 2019, 
considerando-se uma movimentação de 14,7 milhões de toneladas, “com reduções 
consideráveis nas quantidades exportadas de gases industriais (37,1%), de 
produtos orgânicos (8%), de resinas e elastômeros (13,3%) e de químicos diversos 
(2,2%), todos esses grupos de mercadorias centrais no enfrentamento da 
pandemia”, informa a associação. (Valor Econômico, 27/01/2021). 
 

 Divulgados nos últimos dias, os dados sobre o desempenho da indústria do cacau 
em 2020 mostram um declínio generalizado no consumo de chocolate no mundo - 
e confirmam, assim, o baque da pandemia previsto para o segmento. Ao todo, a 
quantidade de cacau processada na Europa, na América do Norte e na Ásia foi de 
2,7 milhões de toneladas no ano passado, volume 4,3% menor que o de 2019, 
quando o processamento cresceu mais de 3%. Principal centro de processamento 
mundial, a Europa registrou uma redução 3,9% do volume de cacau moído no ano, 
que ficou em 1,4 milhão de toneladas. Na Ásia, as estatísticas mostraram uma 
queda mais acentuada, de 5,3%, para 830,2 mil toneladas. O declínio foi mais 
ameno na América do Norte, onde o processamento total caiu 3,5%, para 462,7 mil 
toneladas. Com as medidas de isolamento social e a crise econômica 
desencadeada pela pandemia, o consumo de chocolates, que se dá em boa medida 
fora de casa, sofreu uma forte diminuição ao longo do ano passado. A indústria 
teme agora que a nova onda global de aumento de casos de infecção pelo 
coronavírus, em particular na América do Norte e na Europa, prolongue esse 
ambiente de baixo consumo. (Valor Econômico, 28/01/2021). 
 

 Na Bahia, as exportações de derivados de cacau tiveram incremento de 1,58% em 
valor e queda de 1,64% no volume embarcado. Os preços médios foram 
favoráveis, principalmente pela redução da oferta, e se elevaram em 3,3% 
comparados a 2019.  

 

7. Finanças Públicas 

 O governo do presidente americano Joe Biden fez da mudança climática um dos       
principais desafios que planeja enfrentar nos próximos quatro anos. Um dos temas 
que os legisladores de políticas climáticas têm debatido – e, provavelmente 
continuarão a debater - é um imposto sobre o carbono. Ao mesmo tempo, o novo 
governo terá de enfrentar as graves e provavelmente contínuas consequências 
econômicas da crise da covid-19. Serão necessárias políticas para estimular o 
crescimento econômico. Uma maneira de combinar os objetivos da política de 
redução de carbono e crescimento econômico seria promulgar um imposto sobre o 
carbono e usar a receita tributária recém-gerada para fazer as disposições de 
imposto de renda individual da Lei de Reduções de Impostos e Empregos (TCJA) – 
que devem expirar no final de 2025 –, permanentes. As informações são do Tax 
Foundation.  
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 Parlamentares entraram na Justiça para anular ato do governo federal que corta quase 
70% da cota de importação de equipamentos e insumos destinados à pesquisa 
científica. Essa cota é garantida por lei e desde 2017 está em US$ 300 milhões por ano 
(cerca de R$ 1,6 bilhão). Com o corte, em 2021, o benefício fiscal foi reduzido para US$ 
93,29 milhões (em torno R$ 499,6 milhões), o que afeta as pesquisas sobre o 
coronavírus desenvolvidas pelo Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou a ação juntamente com os 
deputados Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES). As informações são do 
Senado Federal. 

 
 
 Recuo nos prêmios de risco de economias emergentes melhora o espaço para gestão da 

dívida pública. No momento, o contexto internacional é favorável ao Brasil, tendo em 
vista à perspectiva de manutenção das taxas de juros próximas a zero, por bastante 
tempo, nos Estados Unidos, assim como a recuperação econômica da China que 
impulsiona as exportações brasileiras. O recuo nos prêmios de risco associados a 
mercados emergentes nos últimos meses é igualmente favorável ao Brasil, por atenuar 
pressões sobre a taxa de câmbio. Nesse ambiente, o Banco Central pode manter a taxa 
básica de juros da economia em níveis relativamente reduzidos, o que facilita a gestão 
da dívida pública pelo Tesouro. As informações são da Instituição Fiscal Independente 
(IFI). 
 

 A receita primária total do governo central sofreu redução real de 9,7% nos onze 
primeiros meses de 2020. No acumulado de 2020 até novembro, a receita primária total 
do governo central somou R$ 1.306,3 bilhões, montante 9,7% inferior ao registrado em 
2019, em termos reais. Somente em novembro, a receita primária, de R$ 139,8 bilhões, 
configurou crescimento real de 5,4%, em relação ao mesmo mês de 2019. Esse aumento 
foi impulsionado pela reversão dos diferimentos de tributos realizada no primeiro 
semestre de 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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