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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
Para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), pela primeira 
vez, desde o começo da pandemia de covid-19, as perspectivas são melhores para a 
economia global graças as vacinas à vista e a manutenção de fortes medidas de apoio 
pelos governos, ao mesmo tempo em que persistem incertezas e riscos. Em relatório 
divulgado, a OCDE prevê um cenário global ainda relativamente complexo para 2021, com 
uma alta probabilidade de novos surtos locais do vírus que vão requerer novas medidas de 
distanciamento físico localizadas em alguns casos. A vacina só virá ao longo de 2021 para a 
maioria das pessoas e a gestão da pandemia ainda imporá limites à economia. 
 
A atividade econômica continuará com menos interações físicas e fronteiras parcialmente 
fechadas por mais alguns trimestres. Alguns setores vão recuperar força, outros ficarão 
paralisados. Por exemplo, o setor de turismo, com muito emprego, inclusive de baixa 
qualificação, vai demorar muito mais para se recuperar. 
 
Nesse contexto, o relatório sobre as perspectivas globais rebaixa as projeções, comparado 
às estimativas anteriores, em meio à constatação de que novos surtos e restrições estão 
impedindo a recuperação. Após uma forte contração neste ano (4,2%), o Produto Interno 
Bruto (PIB) global é projetado para aumentar cerca de 4% em 2021 comparado a 5% 
estimado em setembro.  
 
De acordo com um relatório divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (Cepal), a América Latina e o Caribe apresentarão uma queda de cerca de 50% 
nos investimentos estrangeiros diretos (IED) durante o ano de 2020 devido ao impacto da 
pandemia do coronavírus. Em 2021, o IED mundial atingirá seu valor mais baixo desde 
2005 e a região apresentará o declínio mais acentuado. 
 
A América Latina e o Caribe receberam US$ 160,7 bilhões (R$ 839,8 bilhões) para 
investimentos estrangeiros diretos em 2019, 7,8% a menos que em 2018, queda que vai se 
agravar em 2020, já que, em decorrência da crise derivada da pandemia da covid-19, 
projeta-se um recuo entre 45% e 55%, informou a Comissão. Durante 2019, os ingressos 
de capital recuaram em 17 países e houve aumento em nove. As cinco economias que 
mais receberam investimentos foram Brasil (43% do total), México (18%), Colômbia (9%), 
Chile (7%) e Peru (6%). 
 
Um grupo de senadores dos dois partidos americanos propôs um pacote de gastos de US$ 
908 bilhões para romper o impasse sobre o estímulo fiscal nos Estados Unidos (EUA). A 
iniciativa ocorreu no dia em que o presidente do Sistema de Reserva Federal (FED), Jay 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/pandemia-remodela-papel-de-cadeias-globais-de-producao.shtml
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Powell, fez novo apelo para que os congressistas aprovem mais apoio à economia, 
afirmando que o mercado de trabalho ainda está 10 milhões de vagas abaixo dos níveis 
pré-pandemia. 
 
A proposta bipartidária dos senadores prevê US$ 288 bilhões para ajudar empresas 
pequenas, US$ 180 bilhões para auxílio federal a desempregados e US$ 160 bilhões a 
governos estaduais e municipais, entre as medidas de maior valor. A proposta fica aquém 
do pacote de estímulo no valor de mais de US$ 2 trilhões aprovado pelos democratas na 
Câmara dos Deputados em setembro, mas supera o plano de US$ 500 bilhões proposto 
pelos republicanos do Senado. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB 
cresceu 7,7% no terceiro trimestre de 2020 (comparado ao segundo trimestre de 2020), 
na série com ajuste sazonal. Em relação a igual período de 2019, o PIB caiu 3,9%. No 
acumulado do ano até o terceiro trimestre de 2020, o PIB caiu 5,0% em relação a igual 
período de 2019. No acumulado dos quatro trimestres terminados em setembro, houve 
queda de 3,4% frente aos quatro trimestres imediatamente anteriores. 
 
Em valores correntes, o PIB do terceiro trimestre de 2020 totalizou R$ 1,891 trilhão, sendo 
R$ 1,627 trilhão em Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 264,1 bilhões em 
Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. 
 
A alta forte foi insuficiente para zerar as perdas acumuladas no ano - o PIB ainda ficou 
4,1% abaixo do nível registrado no quarto trimestre de 2019, o último a não ser afetado 
pela covid-19. A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), que reflete a taxa de 
investimento, cresceu 11%, ficando em 16,2% do PIB, praticamente estável em relação a 
observada no mesmo período de 2019 (16,3%). A expectativa agora é de um crescimento 
mais lento nos últimos três meses deste ano e de retorno ao patamar de 2019 em algum 
momento de 2021, com a vacinação em massa da população. 
 
A produção industrial avançou 1,1% em outubro na comparação com setembro, informou 
o IBGE. Esse foi o sexto mês consecutivo de alta do indicador. Com essa trajetória, o 
indicador ficou 1,4% acima do patamar de produção de fevereiro, o último mês antes do 
início da crise provocada pela pandemia da covid-19. 
 
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta é menos expressiva, de 0,3%. 
Apesar do crescimento nos últimos seis meses, a produção industrial ainda acumula queda 
de 6,3% no ano e recuo de 5,6% em 12 meses. 
 
Apesar da alta em relação a setembro, especialistas observam que o avanço de outubro 
foi o menor para um mês desde que o setor retomou o crescimento em maio, após as 
taxas negativas de março e abril, meses em que fábricas fecharam as portas devido à 
política de isolamento social. De junho em diante, as taxas foram cada vez menores, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/recuperacao-da-economia-perde-forca-em-outubro-e-novembro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/recuperacao-da-economia-perde-forca-em-outubro-e-novembro.shtml
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apontando uma tendência de desaceleração na produção industrial. 
 
O Banco Central divulgou os dados das contas públicas referentes ao mês de outubro, em 
meio à crise da pandemia da covid-19, o déficit nominal nas contas públicas — quando o 
pagamento de juros da dívida é incluído — superou a marca de R$ 1 trilhão no acumulado 
dos 12 meses pela primeira vez na história para o mês de outubro. No mesmo período, o 
resultado primário (que não considera os encargos da dívida) foi negativo em R$ 661,8 
bilhões, o equivalente a 9,13% do PIB. 
 
No acumulado do ano, o déficit primário foi de R$ 633 bilhões. No mês, no entanto, o 
governo registrou superávit pela primeira vez desde janeiro, com R$ 2,9 bilhões. O 
resultado primário indica a capacidade do governo de pagar as contas, exceto os encargos 
da dívida pública. Se as receitas são maiores que as despesas, há superávit. Caso contrário, 
há déficit. O resultado nominal considera também os juros da dívida no cálculo. 
 
A dívida pública bateu novo recorde em outubro e alcançou 90,7% do PIB, alta de 0,2 
pontos percentuais em relação a setembro. A variação de um mês para outro, no entanto, 
é a menor do ano. A dívida registra crescimentos expressivos por mês desde o início da 
pandemia. Entre maio e junho, a dívida saltou 3,27 pontos percentuais, maior diferença 
mensal da série histórica iniciada em 2006. 
 
O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu 2 
pontos entre outubro e novembro, para 145,8 pontos, Após seis quedas consecutivas. Foi 
a primeira elevação desde abril (43,4 pontos), “fundo do poço” na atividade econômica 
causada pela pandemia. 
 
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) da FGV recuou 1,5 ponto em novembro, para 95,6 
pontos, registrando a segundo queda mensal seguida, a redução da confiança ocorreu em 
todos os setores, exceto a Indústria. Em médias móveis trimestrais, porém, o indicador 
manteve-se em ligeira alta, de 0,3 ponto no mês. 
 
A confiança do setor de Serviços recuou em novembro a 85 pontos, nível muito baixo em 
termos históricos, segundo a FGV. "Ao que parece, enquanto não surgir uma solução 
definitiva como seria o caso de uma bem-sucedida vacinação em massa, a economia 
seguirá em risco de desaceleração e com comportamentos muito heterogêneos entre os 
setores”, destaca a FGV. 
 
O indicador consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas 
Sondagens Empresariais produzidas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV IBRE): Indústria, Serviços, Comércio e Construção. 
 
A OCDE passou a projetar uma queda de 6% para o PIB do Brasil em 2020, ante estimativa 
anterior de retração de 6,5%. Para 2021, a projeção é de alta, porém foi revisada para um 
crescimento de 2,6%, e não mais de 3,6%. Já para 2022, a organização espera um avanço 
de 2,2%. Em junho, a entidade chegou a projetar que a economia brasileira encolheria 
7,4% este ano, crescendo 4,2% em 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/divida-publica-piora-sob-bolsonaro-e-um-quarto-dela-vencera-em-12-meses.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/divida-publica-piora-sob-bolsonaro-e-um-quarto-dela-vencera-em-12-meses.shtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/16/ocde-melhora-projecao-para-pib-do-brasil-e-ve-recessao-mundial-menos-severa-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/16/ocde-melhora-projecao-para-pib-do-brasil-e-ve-recessao-mundial-menos-severa-em-2020.ghtml
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A projeção da OCDE para o Brasil é mais pessimista que a do mercado brasileiro, que 
prevê uma queda de 4,5% do PIB do Brasil em 2020 e alta de 3,45% em 2021, segundo 
a última pesquisa Focus do Banco Central. 
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou relatório sobre a economia brasileira em 
que o cenário de restrição com o fim de estímulos econômicos, como o auxílio 
emergencial, e a persistência da pandemia do novo coronavírus, que incentiva o 
isolamento social, vão reduzir o consumo das famílias e afetar a recuperação econômica 
no Brasil. 
 
Na avaliação do Fundo, o país vai sofrer com uma retirada abrupta das medidas de 
estímulo à economia adotadas pelo governo, uma vez que persistem os efeitos da crise da 
saúde gerados pela pandemia. No relatório, a instituição afirma que as autoridades devem 
estar preparadas para fornecer apoio adicional na área fiscal. A instituição já havia feito 
alertas nesse sentido em seus últimos documentos. 
 
Ainda segundo o Fundo, o Banco Central deve considerar afrouxar ainda mais a política 
monetária, ou seja, avaliar novos cortes na taxa básica de juros, caso a inflação e as 
expectativas de inflação permaneçam abaixo da meta, mas com um acompanhamento 
cuidadoso das implicações para a estabilidade financeira e fluxos de capital. Atualmente, a 
taxa básica de juros do Brasil, a Selic, está em 2% ao ano. 
 

1.3 Cenário Baiano 

Segundo os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), o Produto Interno Bruto cresceu 4,7% no terceiro trimestre de 2020 
(comparado ao segundo trimestre de 2020), na série com ajuste sazonal. Quando 
comparado ao terceiro trimestre do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou retração de 
4,1%. 
 
Em valores correntes, o PIB da Bahia do terceiro trimestre de 2020 totalizou R$ 74 bilhões, 
sendo R$ 64,4 bilhões em Valor Adicionado a preços básicos e R$ 9,6 bilhões em Impostos 
sobre Produtos Líquidos de Subsídios. 
 
Entre as atividades, a Agropecuária cresceu 9,0% em relação a igual período de 2019. Este 
resultado explica-se, principalmente, pelo crescimento da produção e ganho de 
produtividade da atividade agrícola. Destaca-se o crescimento nas estimativas anuais de 
produção de milho (49,3%), café (36,3%) e soja (14,3%). 
 
A Indústria registrou alta de 2,9% puxada pela a Construção que expandiu 9,9%, 
impulsionada pela habitacional popular. A atividade de Eletricidade, gás e água cresceu 
10,1%, incentivada pela melhora nos níveis dos reservatórios das hidroelétricas que 
mantiveram as bandeiras tarifárias verdes no período. As Indústrias extrativas recuaram 
6,7%, enquanto a de transformação teve queda de 2,4%, devido às contribuições 
negativas nos segmentos da metalurgia (-45,1%) e veículos automotores (-35,0%). 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/30/mercado-financeiro-ve-queda-menor-do-pib-e-sobe-estimativa-de-inflacao-para-354percent-em-2020.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/fmi-diz-que-apoio-fiscal-maior-e-desejavel-para-brasil-em-2021-e-cita-repriorizacao-de-despesas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/fmi-diz-que-apoio-fiscal-maior-e-desejavel-para-brasil-em-2021-e-cita-repriorizacao-de-despesas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/gasolina-energia-e-saude-vao-pesar-mais-no-bolso-do-consumidor-em-2021.shtml
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Já os Serviços puxaram a queda do PIB com retração de 7,0%, em razão de ser o último 
setor a entrar no processo de flexibilização e suas atividades exigirem contato físico, o que 
foi evitado pelos consumidores. 
 
Das cinco atividades principais que compõe o setor, nenhuma apresentou taxa positiva. As 
maiores quedas foram identificadas nas atividades de transportes (-8,1%); outros serviços 
(-18,8%, que representam cerca de 30% do setor) e na administração pública (-1,3%). A 
atividade de comércio também registrou queda (-0,9%), alavancada pelo baixo volume no 
segmento de combustíveis e lubrificantes (-6,3%), e Veículos e motos, partes e peças 
(25,9%). 
 
O resultado do terceiro trimestre mostra uma recuperação da atividade econômica 
mesmo sobre uma base deprimida, como foi o segundo trimestre. As perspectivas para o 
quarto trimestre é de um crescimento modesto em relação ao terceiro e ainda negativo 
comparado ao mesmo período de 2019, encerando o ano com uma projeção de uma taxa 
negativa de 3,7%. Esse decrescimento é bem inferior às previsões após segundo trimestre, 
que variavam no intervalo de -6,5% a -5,5%. 
 
A refinaria baiana Landulpho Alves, segunda maior do Brasil, já está praticamente vendida 
pela Petrobras (PETR3; PETR4) ao fundo de investimentos Mubadala, dos Emirados Árabes 
Unidos. Embora a estatal tenha solicitado, a outros interessados, novas propostas 
vinculantes pela refinaria, o mercado dá o negócio como certo.  

Inaugurada em 1950, a refinaria Landulpho Alves foi a primeira construída no país e tem 
capacidade para processar 323 mil barris de petróleo por dia. Isso corresponde a 14% da 
produção diária do Brasil. Se concretizado, o negócio marcará o início efetivo da saída da 
Petrobras do setor de refino. 

Embora o monopólio da estatal sobre esse mercado tenha sido extinto, legalmente, há 20 
anos, a Petrobras manteve intacto seu domínio, detendo 98% da produção brasileira 
de combustíveis. No atual governo, a empresa planeja vender a metade de sua capacidade 
de refino, representada por oito refinarias avaliadas em mais de US$ 10 bilhões. Os 
desinvestimentos, contudo, chegaram a ser questionados pela mesa diretora da Câmara 
dos Deputados em ação apresentada ao STF. No início de outubro, o STF decidiu, por seis 
votos a quatro, que a estatal não precisa do aval do Legislativo para vender ativos. 

Assim, as negociações foram retomadas. O Mubadala havia apresentado sua oferta pela 
Landulpho Alves em junho. Nenhuma das partes detalhou valores, mas sabe-se que a 
transação envolverá, também, oleodutos e terminais. 

A produção de urânio da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) será retomada oficialmente 
dia 1º na unidade de extração e concentração do minério em Caetité (BA). Há cinco anos, 
no mesmo local, a estatal havia interrompido a produção devido à “exaustão” da Mina da 
Cachoeira. Os trabalhos serão, agora, retomados na Mina do Engenho, após obter licença 
técnica da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e ambiental do Instituto Nacional 

https://www.moneytimes.com.br/tag/petrobras
https://www.moneytimes.com.br/cotacao/petr3
https://www.moneytimes.com.br/cotacao/petr4
https://www.moneytimes.com.br/tag/mubadala
https://www.moneytimes.com.br/tag/emirados-arabes-unidos
https://www.moneytimes.com.br/tag/emirados-arabes-unidos
https://www.moneytimes.com.br/tag/combustiveis
https://www.moneytimes.com.br/petrobras-deve-receber-ofertas-por-refinaria-da-bahia-segunda-maior-do-brasil-na-quinta/
https://www.moneytimes.com.br/petrobras-deve-receber-ofertas-por-refinaria-da-bahia-segunda-maior-do-brasil-na-quinta/
https://www.moneytimes.com.br/tag/camara-dos-deputados
https://www.moneytimes.com.br/tag/camara-dos-deputados
https://www.moneytimes.com.br/tag/stf
https://www.moneytimes.com.br/em-vitoria-da-petrobras-stf-permite-venda-de-refinarias-da-companhia-sem-aval-do-congresso/
https://www.moneytimes.com.br/em-vitoria-da-petrobras-stf-permite-venda-de-refinarias-da-companhia-sem-aval-do-congresso/
https://www.moneytimes.com.br/mubadala-entrega-oferta-por-refinaria-da-petrobras-na-bahia/
https://www.moneytimes.com.br/mubadala-entrega-oferta-por-refinaria-da-petrobras-na-bahia/
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do Meio Ambiente (Ibama). 
 
O presidente da estatal INB, Carlos Freire Moreira, informou que o Brasil recorre à 
importação urânio do Canadá, Japão e Cazaquistão para atender à demanda nacional, 
apesar de o país deter o domínio de grande parte da tecnologia de enriquecimento 
empregada no uso civil e contar com a sétima maior reserva mundial.  
 
Segundo Moreira, a planta atual conta com a capacidade nominal de 400 toneladas por 
ano, mas a ideia é expandir para 800 toneladas, com investimento adicional de US$ 110 
milhões. Ele explicou que, em Caetité, será alcançada a produção anual de 110 toneladas 
de urânio em 2021. A partir de 2022, a estatal deverá atingir o volume 260 toneladas 
anuais. Os volumes de produção referem-se ao chamado “yellow cake”, o minério 
concentrado que já cumpriu as primeiras etapas de processamento e retirada de 
impurezas. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 Segundo o Sistema de Contas Nacionais do IBGE, na comparação anual, o PIB 
nacional recuou 3,9% no terceiro trimestre de 2020. A Agropecuária registrou 
variação positiva de 0,4%, puxada pelo crescimento da produção e ganho de 
produtividade da atividade agrícola.  No ano, o crescimento acumulado do setor foi 
de 2,4% na comparação com mesmo período de 2019. (IBGE, 03/12/2020).  

 

 Os destaques são culturas com safras relevantes no terceiro trimestre que 
apontaram crescimento na estimativa de produção anual; café (21,6%), cana de 
açúcar (3,6%), algodão (2,5%) e milho (0,3%). Por outro lado, as culturas de laranja 
e feijão, cujas safras também são significativas nesse trimestre, registraram queda 
de 3,4% e 4,0%, respectivamente. (IBGE, 03/12/2020). 

 

 A Bahia é o único estado produtor de café na região nordeste do Brasil e o quarto 
maior produtor nacional, ficando atrás apenas de Minas Gerais, do Espírito Santo e 
de São Paulo, respectivamente. De acordo com o último boletim divulgado pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa de produção no 
estado para esta safra é de 4,1 milhões de sacas de café beneficiado, superando a 
safra passada em 37,9%. (Conab, 2020).  
 

 O café Conilon, produzido pela Fazenda Bom Retiro, localizada no município 
Teixeira de Freitas, a 809 km de Salvador, foi premiada na Semana Internacional do 
Café - SIC, onde o cafeicultor Gustavo Sturm, ganhou o primeiro lugar. Em 2020 a 
safra de café Conilon cresceu 17,8% em relação ao mesmo período do ano 
passado, de acordo com a Conab. Outro destaque é a área de produção do café 
Conilon que teve um aumento de 6,1%. (Seagri-BA, 2020). 
 

 A participação dos produtos agropecuários na movimentação de cargas nos portos 



 

7 

Semanal (30/11-06/12/2020) 
 

brasileiros passou de 16% em 2019 para 21% em 2020, apesar das medidas de 
enfrentamento da pandemia de covid-19. Até o mês passado, a circulação de 
produtos agropecuários chegou a 175 milhões de toneladas. (Conab, 2020).  

 

 Dados do Boletim Logístico da Conab revelam o impacto dos produtos agrícolas nas 
exportações brasileiras. Até o mês passado, o setor registrou um superávit na 
balança comercial de US$ 75,5 bilhões: US$ 85,8 bilhões (exportações) e US$ 10,4 
bilhões (importações). No setor agropecuário, o complexo soja tem o maior valor 
acumulado de todas as cadeias — 39,2% do total —, seguido pelas carnes com 
16,4% (Conab, 2020). 

 

3. Indústria 
 

 A produção industrial nacional da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo 
IBGE, cresceu 1,1%, em outubro de 2020, frente a setembro, na série com ajuste 
sazonal, após altas em maio (8,7%), junho (9,6%), julho (8,6%), agosto (3,4%) e 
setembro (2,8%). Em seis meses de alta, o crescimento acumulado foi de 39,0%, 
eliminando a perda de 27,1% que havia sido acumulada entre março e abril 
levando a produção industrial ao nível mais baixo da série. Com o resultado 
acumulado de 39% em seis meses, o setor está 1,4% acima do patamar de 
fevereiro, antes da pandemia de covid-19. Ainda assim, no acumulado do ano a 
produção encontra-se negativa (-6,3%). O acumulado dos últimos 12 meses é 
negativo em 5,6%. Em relação a outubro de 2019, a alta é de 0,3%. (IBGE, 
02/12/2020). 
 

 Entre as atividades, a influência mais relevante na passagem de setembro para 
outubro foi de Veículos automotores, reboques e carrocerias, com alta de 4,7%. 
Muito prejudicado nos meses críticos da pandemia, o ramo acumulou expansão de 
1.075,8% nos últimos seis meses, mas ainda assim se encontra 9,1% abaixo do 
patamar de fevereiro. (IBGE, 02/12/2020). 
 

 No índice acumulado de janeiro a outubro de 2020, frente a igual período do ano 
anterior, o setor industrial mostrou resultados negativos em todas as grandes 
categorias econômicas, em 20 dos 26 ramos, em 62 dos 79 grupos e em 66,3% dos 
805 produtos pesquisados. Entre as grandes categorias econômicas, destacam-se 
as quedas em Bens de consumo duráveis (-24,6%), pressionados pela redução na 
fabricação de automóveis (-40,4%), e para Bens de capital (-15,6%), impactados 
pela queda em equipamentos de transporte (-29,2%) e para fins industriais              
(-10,1%). Os segmentos de bens de consumo semi e não-duráveis (-7,1%) e de bens 
intermediários (-2,4%) também acumularam taxas negativas no ano, com o 
primeiro apontando queda mais acentuada do que a média nacional (-6,3%); e o 
segundo registrando a perda menos intensa entre as grandes categorias 
econômicas. (IBGE, 02/12/2020). 
 

 O Índice Gerente de Compras™ IHS (PMI®) da Markit para a indústria brasileira caiu 
de 66,7 em outubro para 64,0 em novembro. Apesar da queda assinalou a mais 
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acentuada melhora na saúde do setor, superior a todas as outras registradas antes 
do surto da doença da covid-19. Além disso, o crescimento se manteve amplo nos 
setores de bens de consumo, bens intermediários e bens de investimento. O setor 
industrial brasileiro teve um desempenho importante em novembro: os 
produtores aumentaram sensivelmente a produção em resposta ao crescimento 
contínuo nas vendas. Ajudadas por condições melhores nos negócios, as empresas 
continuaram seus esforços de contratação e adquiriram mais insumos, em meio a 
tentativas de aumentar os estoques de segurança. Interrupções nas cadeias de 
suprimentos levaram a quedas nos estoques, enquanto a escassez de matéria-
prima e a depreciação do real propiciaram um aumento recorde nos custos de 
insumos. Simultaneamente, a fragilidade da moeda concorreu para o aumento 
mais acentuado das exportações desde o início da coleta de dados, em fevereiro 
de 2006. (IHS Markit, 01/12/2020). 
 

 Segundo estudo “Produtividade na Indústria”, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), a produtividade do trabalho na indústria no terceiro trimestre de 
2020 se recuperou, depois de duas quedas consecutivas como resultado dos 
efeitos da pandemia da covid-19 sobre a economia. De acordo com os dados, 
houve alta de 8% na comparação com o segundo trimestre de 2020, já 
considerando a série livre de efeitos sazonais. A produtividade é o volume 
produzido pela indústria da transformação dividido pela quantidade de horas 
trabalhadas. O crescimento acelerado da produtividade – o maior da série histórica 
iniciada em 2000 – mais do que compensou a queda acumulada nos dois primeiros 
trimestres do ano, que chegou à marca de -6,7% na comparação com o quarto 
trimestre de 2019. O nível registrado agora é superior ao verificado no quarto 
trimestre de 2017, pico anterior da série histórica. Mesmo que o ritmo de alta seja 
mantido no último trimestre, o indicador fecha o ano com aumento abaixo do 
patamar de 1%, o que significa que pelo terceiro ano seguido o crescimento da 
produtividade deve ficar abaixo de 1% – entre 2017 e 2019, o indicador acumulou 
alta de apenas 1,5%. (CNI, 01/12/2020). 
 

 Segundo levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial 
(IEDI) que analisa o desempenho da produção segundo a intensidade tecnológica, a 
recuperação da produção industrial, embora importante, tem sido desigual. Sob 
efeitos da pandemia e das medidas de auxílio, a retomada foi puxada por ramos 
que estão nos extremos da indústria brasileira, quando se considera a intensidade 
tecnológica. A recuperação vem principalmente da alta e da média-baixa 
tecnologia, que representam 60% do volume de produção. Os ramos industriais 
que estão entre esses dois níveis, porém, de média-alta e média tecnologia, 
chegaram a reagir, mas permanecem no vermelho. Apesar de representarem 
parcela menor, de 40% da produção, estão nessas camadas segmentos com 
cadeias mais longas e que por isso concentram efeito mais dinamizador da 
atividade econômica. Além disso, mesmo na faixa de média-baixa tecnologia, em 
que houve maior recuperação, ainda há obstáculos para segmentos altamente 
empregadores. (Valor, 01/12/2020). 
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 No setor mineral, a produção de urânio das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) foi 
retomada nesta semana na unidade de extração e concentração do minério em 
Caetité (BA). Há cinco anos, no mesmo local, a estatal havia interrompido a 
produção devido à “exaustão” da Mina da Cachoeira. Os trabalhos serão, agora, 
retomados na Mina do Engenho, após obter licença técnica e ambiental. A planta 
atual conta com a capacidade nominal de 400 toneladas por ano, mas a previsão é 
expandir para 800 toneladas, com investimento adicional de US$ 110 milhões. Em 
Caetité, será alcançada a produção anual de 110 ton. de urânio em 2021. A partir 
de 2022, a estatal deverá atingir o volume 260 ton. anuais. (Valor, 01/12/2020). 
  

 A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em continuidade ao comunicado de 9 de 
julho de 2020, informa que concluiu a fase de negociação com o Grupo Mubadala 
no âmbito do processo para desinvestimento da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), 
na Bahia. Conforme prevê a Sistemática de Desinvestimos da Petrobras, o processo 
está, atualmente, em fase de nova rodada de propostas vinculantes. Nesta nova 
rodada a Petrobras solicitou a todos os participantes que submeteram propostas 
vinculantes, inclusive o Grupo Mubadala, que apresentem suas ofertas finais com 
base nas versões negociadas dos contratos com o Mubadala. A Petrobras espera 
receber essas ofertas em janeiro de 2021. (Petrobras, 03/12/2020).  
 

4. Comércio Varejista 
 

 A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) registrou 
em novembro retração de 0,5 ponto percentual, com relação a outubro, sendo a 
terceira vez consecutiva e o menor patamar dos últimos oito meses. Esse resultado 
indica que 66,0% dos consumidores estão endividados. Entretanto, no comparativo 
anual, houve aumento de 0,9 ponto percentual. (CNC, 01/12/2020). 
 

 De acordo com a Peic, entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos, o 
percentual de endividamento reduziu pela terceira vez seguida, chegando a 67,4% 
do total, após ter alcançado o recorde de 69,5%, em agosto. Entre as famílias com 
renda acima de 10 salários, esta proporção se manteve estável, em 59,3%. (CNC, 
01/12/2020).  
 

 Os dados da Peic mostraram que o total de famílias com dívidas ou contas em 
atraso também reduziu pelo terceiro mês consecutivo, passando de 26,1%, em 
outubro, para 25,7% em novembro. Em relação ao mês mesmo mês do ano 
passado, houve aumento de 1 ponto percentual. A parcela das famílias que declara 
não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso retraiu de 11,9% no 
mês passado para 11,5% em novembro. No mesmo período de 2019, o indicador 
havia alcançado 10,2%. (CNC, 01/12/2020). 
 

 De acordo com a Serasa Experian, as vendas do comércio brasileiro registraram 
alta de 2,9% em outubro, com relação ao mês anterior. Esse crescimento foi 
impulsionado pelo segmento de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e 
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informática, que aumentou 5,0% ante setembro último. Nessa análise, somente a 
atividade de veículos, motos e peças apresentaram suave queda (-0,5%). (Valor 
Econômico, 03/12/2020).  
 

 Segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, as vendas em lojas 
de rua e shopping centers no fim de semana da Black Friday, ocorrida entre 27 a 29 
de novembro registraram aumento de 6,1% em relação ao mesmo período de 
2019. Entretanto, o resultado é o pior dos últimos três anos. (Valor Econômico, 
02/12/2020). 

 

5. Serviços & Turismo 
 

 De acordo com os dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos 
e Sociais da Bahia (SEI), o nível de atividade econômica – Produto Interno Bruto – 
recuou (-4,1%) no terceiro trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período 
do ano anterior. O setor de serviços apresentou queda de 7,0%. É o terceiro 
trimestre consecutivo com retração no setor, entretanto já sinaliza uma leve 
desaceleração com relação à taxa de crescimento observada no segundo trimestre 
quando apresentou queda de aproximadamente 10%. Das cinco atividades 
principais que compõe o setor, nenhuma apresentou taxa positiva. As maiores 
quedas foram identificadas nas atividades de transportes (-8,1%); outros serviços    
(-18,8%), que representam cerca de 30% do setor e na administração pública           
(-1,3%). A atividade de comércio também registrou queda (-0,9%), alavancada pelo 
baixo volume no segmento de combustíveis (-6,3%), e Veículos e motos, partes e 
peças (25,9%). (SEI). 

 Os Restaurantes Populares administrados pelo Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia 
(SJDHDS), atingiram a marca de 1,3 milhão de refeições servidas em 2020. Com 
funcionamento de segunda a sexta-feira, as duas unidades servem por dia quase 5 
mil refeições. “Durante a pandemia, com o agravamento da fome e do grave 
quadro social que se desenhou, o trabalho de todos os envolvidos na operação do 
funcionamento dessas unidades foi fundamental. Além de oferecermos 
alimentação a quem precisa, fazemos isso com um nível alto de qualidade, que é 
reconhecida pela população”, afirma o secretário da SJDHDS, Carlos Martins. 
(Secom). 
 

 O setor de serviços da Bahia será impactado pelas próximas duas semanas, pois a 
realização de shows e festas foi suspensa em todo o estado. A decisão faz parte do 
decreto nº 19.586. Conforme a publicação fica proibido a realização de “shows, 
festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de 
participantes”. O decreto tem validade até 17 de dezembro, com indicativo de 
renovação. Além dessa proibição, os eventos e atividades com a presença de 
público superior a 200 (duzentas) pessoas, ainda que previamente autorizados, 
que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, 
feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins, bem como aulas em academias 
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de dança e ginástica. (Secom). 
 

 O Hub Tele-Empreendedor, projeto que visa prestar apoio a empreendedores do 
turismo baiano impactados pela pandemia, foi lançado nesta quinta-feira (3 de 
dezembro), em evento online, com a participação de lideranças do setor turístico. 
A iniciativa é da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia 
(EAUFBA), em convênio com a as secretarias estaduais de Turismo (Setur) e do 
Planejamento (Seplan), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI) e Fundação de Apoio à Pesquisa e a Extensão (Fapex). O projeto é um 
serviço de teleatendimento a ser implantado com o objetivo de diagnosticar e 
prestar auxílio ao setor turístico, um dos mais impactados pela crise da covid-19. 
Estudantes da Escola de Administração da UFBA (EAUFBA) selecionados e 
treinados farão as coletas de informação para levantar as fragilidades do 
segmento, com uso de um aplicativo web. Na primeira fase, o atendimento é 
dirigido a empresas sediadas nos circuitos da Chapada Diamantina.  Participam 
também do projeto o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e a Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Estatal de 
Saúde da Família (FESF-Tech), da Agência de Fomento do Estado da Bahia 
(Desenbahia) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB). (SEI). 
 

 Mais de 24 mil empreendimentos e guias de turismo já possuem o Selo Turismo 
Responsável, Limpo e Seguro do Ministério do Turismo. A marca foi atingida nesta 
quinta-feira (03.12) após seis meses do lançamento do selo, o que corresponde a 
uma média de 4 mil emissões por mês. A iniciativa estabelece protocolos 
específicos para a prevenção da covid-19 para 15 segmentos do setor de turismo e 
busca auxiliar na retomada segura das atividades do setor tanto para turistas 
quanto para trabalhadores. (MTur). 

 

6. Comércio Exterior 

 As exportações brasileiras totalizaram US$ 17,53 bilhões no mês passado. Houve 
queda de 1,2% sobre o desempenho do mesmo mês de 2019. Já as importações 
alcançaram US$ 13,80 bilhões e tiveram recuo, também pela média diária, de 2,6% 
sobre novembro do ano passado. No acumulado de 2020, as exportações somaram 
US$ 191,6 bilhões, queda de 7,4%, em relação ao mesmo período de 2019. Já as 
importações ficaram em US$ 140,5 bilhões, queda de 14,7% na mesma base de 
comparação. Em sua projeção atual, a Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia (Secex), estima que a balança comercial registre em 2020 
um superávit de US$ 55 bilhões, resultado de US$ 210,7 bilhões em exportações e 
US$ 155,7 bilhões em importações. 
 

 Em novembro, considerando a comparação da média diária em relação a 
novembro de 2019, as exportações do setor de agropecuária caíram 21,87%. No 
caso da indústria extrativa, houve alta de 26,93%. Na indústria de transformação, o 
recuo foi de 2,92%. Já pelo lado das importações, o avanço foi de 8,32% na 
agropecuária. Houve queda de 40,80% na indústria extrativa e de 0,45% na 
indústria de transformação. 
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 Em novembro, as exportações brasileiras para China, Hong Kong e Macau, 

principais destinos dos produtos brasileiros, caíram 7,2%, em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. As vendas totais para a Ásia recuaram 3,2%. Na mesma base 
de comparação, as vendas para a América do Norte caíram 15,8% (com queda de 
20,9% nos embarques para os Estados Unidos). Para a América do Sul, as vendas 
subiram 7,7% (alta de 34,7% para a Argentina) e, para a Europa, tiveram alta de 
1,4%. Já no período de janeiro a novembro, as vendas para a China avançaram 
10,3% e, para toda a Ásia, 8,9%. As exportações para a América do Norte, por sua 
vez, recuaram 23,6%; para a América do Sul, 19,7% e, para a Europa, 9,5%. 
 

 O Brasil se consolidou nos últimos 25 anos como o maior exportador líquido 
(diferença entre exportações e importações) de produtos agropecuários do 
mundo, apesar do persistente protecionismo e de crescentes barreiras sanitárias e 
fitossanitárias no comércio global de alimentos. É o que confirma um 
levantamento recém-concluído pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que 
reforça as perspectivas de que essa tendência, que se tornou mais aguda a partir 
do ano 2000, ainda deverá se aprofundar. Se já era o maior exportador mundial de 
commodities como açúcar, café e suco de laranja em 1995, nas décadas seguintes 
o país assumiu a liderança também nos embarques de soja, o produto agrícola 
mais comercializado no mercado internacional, e se firmou como um dos maiores 
do planeta também em milho, algodão e carnes. (Valor Econômico, 01/12/2020). 
 

 O grau de dependência da economia mundial em relação à China está ficando mais 
claro. Com a desestabilização da logística global causada pela pandemia da covid-
19, houve um crescente impulso de reduzir a dependência das cadeias de 
suprimentos na China. Mas a participação chinesa nas exportações mundiais está, 
na verdade, crescendo, e até ultrapassando o nível anterior ao da irrupção da 
guerra comercial com os EUA, em 2018. O número de produtos nos quais a China 
detém uma parcela grande do mercado global está aumentando. As exportações 
de computadores de pequeno porte de fabricação chinesa responderam por 66% 
de todo o mercado global do produto de 2019, no valor de US$ 95,6 bilhões. A fatia 
de telas de cristal líquido usadas em computadores pessoal, os PCs e em 
smartphones também ultrapassou 50%, e a participação em aparelhos de ar-
condicionado (57%), pias de cerâmica e em assentos sanitários (80%) também 
subiram. (Valor Econômico, 01/12/2020). 
 

 A forte desvalorização do dólar nas últimas semanas arrisca colocar mais pressão 
sobre as margens de alguns exportadores. Segundo o ex-secretário de Comércio 
Exterior, Welber Barral, a queda do dólar não tem efeito grande sobre o mercado 
de commodities agrícolas. “A primeira movimentação a ser observada, é a corrida 
por mais hedge, dando continuidade ao crescimento da busca pelo instrumento 
desde o ano passado com a diminuição do custo, e a tentativa de algumas 
empresas exportadoras de fazer Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) para 
se proteger da tendência de queda na moeda americana”. (Valor Econômico, 
03/12/2020). 
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7. Finanças Públicas 
 

 O Relatório sobre Riscos Fiscais da União produzido pelo Tesouro Nacional no mês 
de dezembro ressaltou que os riscos macroeconômicos, sobre as receitas 
primárias, se dão pela variação do PIB real, pela variação da inflação e pela massa 
salarial. Para se ter uma dimensão, a variação de um ponto percentual (p.p.) no PIB 
real impacta na receita primária em R$ 7,0 bilhões, ao passo que a mesma variação 
na inflação e massa salarial nominal impacta, de forma consecutiva, em R$ 6,5 
bilhões e R$ 4,4 bilhões. Esta última em função da variação na arrecadação da 
contribuição previdenciária, principalmente.  
 

 Do ponto de vista da despesa primária, as instabilidades se dão pelas variações do 
salário mínimo e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) refletindo de 
forma direta as despesas assistenciais e com benefícios previdenciários, dentre 
eles o pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. Cerca de 50% do 
total das despesas primárias se expandem pela influência direta da inflação e do 
salário mínimo. 

 

 No que se refere ao Teto dos Gastos, apesar dos impactos macroeconômicos, há 
possibilidade de cumprimento da regra até o ano de 2023, desde que se controle a 
criação ou expansão de novas despesas. 
 
 

 Quanto à dívida pública federal (DPF), a mesma é impactada, principalmente, pela 
variação da taxa de juros, da inflação e, de forma residual, pelo câmbio. Há um 
destaque no aumento da participação na DPF de títulos com taxas de juros 
flutuantes até 2019, além da continuidade de um cenário de desafios fiscais de 
curto e médio prazos, com aumento da participação de títulos de curto prazo. 
  

 No que se referem a riscos específicos, os Fundos Garantidores com participação 
da União se configuram como suporte necessário às ações públicas para a 
recuperação da economia, pós crise instaurada pela pandemia. Nesse sentido, as 
ações garantidas ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) e pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito 
(Peac) já aportaram cerca de R$ 45 bilhões em 2020. Desde 2009, houve o aporte 
de mais de R$ 56 bilhões em Fundos desta natureza e aproximadamente R$ 7,4 
bilhões em resgates.  

 

 De 2016 até agosto de 2020 os cumprimentos e garantias da União sobre 
operações de crédito alcançaram cerca de R$ 26 bilhões, ao passo que o valor não 
executado pelas ordens judiciais expedidas, das contra- garantias teve o mesmo 
valor. A previsão é que o fluxo deste gasto chegue a R$ 11,8 bilhões, em 2020.  
Ressalta-se que quaisquer impossibilidades de execução das contra-garantias 
impactam de forma direta no aumento da dívida pública da União e do 
cumprimento da Regra de Ouro.   
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020 

Principais 

Indicadores 

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

Mensal Ano 
12 
Meses 

Out. Nov. Dez. Jan./21 Tendência 

Indústria (set.) -1,9 -7,0 -5,8 -2,7 -1,5 -1,0  
 

Comércio (set.) 7,1 -6,2 -3,1 4,2 4,8 3,3  
 

Serviços (set.) -16,7 -18,4 -14,4 -9,5 -8,7 -4,2  
 

Agricultura (out.) (2) 20,3    20,3 20,3 20,3 
 

Exportações (out.) -14,0 -8,2 -13,6  -3,2 7,1 12,3 
 

Importações (out.) -36,2 -35,1 -27,6  -6,1 10,0 5,2 
 

ICMS (out.) (3) 17,7 -1,0 -1,2  3,6 4,6 4,9 
 

FPE (out.) (3) 14,4 -6,1 0,6  -3,7 -0,8 3,6 
 

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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