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Panorama Internacional, Nacional e Estadual
Luiz Mário Ribeiro Vieira
lmario@sei.ba.gov.br

Internacional
A economia mundial entrou, no segundo trimestre de 2020, profundamente afetada pela 
pandemia de Covid-19. Os principais indicadores econômicos mostram quedas recordes. 
Para evitar uma grave crise social, diante da elevação muito rápida da taxa de desemprego, 
vários países do mundo reagiram, por meio de políticas fiscal e monetária, com trilhões 
de dólares de apoio, sem precedentes, para impedir o colapso dos mercados e manter os 
trabalhadores em licença e proteger as empresas da falência. Mesmo com essas iniciativas, 
as principais economias do mundo registraram no segundo trimestre, quedas expressivas no 
Produto Interno Bruto (PIB).

A pandemia do novo corona vírus, portanto, atingiu grande parte dos países, principalmente 
os Estados Unidos, Japão e os da Europa, levando a atividade global para uma recessão 
simultânea. 

O PIB dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) sofreu uma contração recorde de 9,8% no segundo trimestre ante o 
primeiro trimestre de 2020, em razão das medidas de isolamento motivadas pela crise do 
corona vírus. As medidas para reduzir o contágio pelo vírus provocaram no 2º trimestre uma 
queda inédita no PIB dos 36 países do bloco. Até então, o maior recuo trimestral nos países 
da organização havia sido de 2,3%, no primeiro trimestre de 2009, quando o hemisfério 
norte vivia o auge da crise financeira global.

As quedas variaram de 3% a 20%,  no período. Na média, a queda foi de 9,5%. A exceção é a 
China, que cresceu 11,5% no período, em relação ao trimestre anterior (3,2% na comparação 
anual). O país asiático havia registrado o maior tombo no primeiro trimestre, de 10%, entre 
as economias selecionadas pela OCDE. No agregado semestral, o PIB da China caiu 1,6%, em 
relação ao mesmo período do ano anterior.

A China foi o primeiro local onde a doença se disseminou e que adotou medidas de isolamento 
e paralisação das atividades. Por isso, sua economia foi a primeira a registrar os efeitos 
econômicos da pandemia.

A recuperação chinesa no segundo trimestre alimenta as expectativas de que o restante 
do mundo tenha voltado a crescer no trimestre iniciado em julho, devido às medidas de 
reabertura.
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O PIB dos Estados Unidos caiu 32,9%, em termos anualizados, no segundo trimestre, e sofreu 
queda de 9,5% em relação ao mesmo período de 2019. Os dois resultados representam as 
marcas de maior baixa em séries históricas iniciadas em 1947. Entre janeiro e março deste 
ano, o PIB americano recuou 5%. A queda do PIB, em parte, é decorrente da imposição de 
medidas de “lockdown” por estados de todo o país, para conter o avanço do novo corona vírus; 
essas restrições terminaram canceladas semanas mais tarde. Os economistas antecipam uma 
retomada do crescimento econômico no terceiro trimestre.

Em razão da pandemia do corona vírus, a economia da zona do euro registrou uma queda de 
12,1% no segundo trimestre deste ano - o maior recuo desde o início da série histórica da 
pesquisa, iniciada em 2015. Considerando os 27 países que fazem parte da União Europeia, 
a queda foi de 11,9%. O desempenho do PIB de abril a junho coloca o bloco econômico em 
recessão técnica (definida por dois trimestres seguidos de retração). 

O Japão acompanhou as principais economias do mundo e também registrou queda 
significativa no PIB, que caiu 7,8% no segundo trimestre de 2020, em comparação com 
o trimestre anterior, a pior queda já registrada no período desde 1980, quando dados 
comparáveis começaram a estar disponíveis. O novo corona vírus obrigou muitas atividades 
comerciais e outras empresas a fechar durante o estado de emergência, entre os meses de 
abril e maio, e impediu que praticamente todos os turistas estrangeiros visitassem o Japão. 
Como resultado, o consumo privado, que representa cerca da metade do PIB, caiu 8,2% em 
relação ao trimestre anterior. As exportações, que incluem os gastos de turistas estrangeiros 
no Japão, caíram 18,5%.

Seguindo o revés que aconteceu no segundo trimestre na economia global, alguns países da 
America Latina apresentaram resultados decepcionantes, como o Peru, que é um dos países 
mais atingidos pela Covid-19 que registrou contração de 27,2%, maior queda no PIB no 
período, na America Latina, na comparação com o primeiro trimestre. Também despontando 
entre os piores resultados estão México, -17,3% e Chile com queda de 14,1%. O Brasil se 
comportou melhor que seus pares na região.

Entre os países que já divulgaram seus resultados do segundo trimestre em relação ao 
primeiro, a retração de 9,7% do PIB brasileiro foi a 19ª maior, igualando os resultados de 
Tailândia e Alemanha.

Uma recuperação completa, ainda neste ano, já está descartada e mesmo uma virada em 
2021 dependerá de diversos fatores. Apesar dos bancos centrais e os governos reagiram 
para impedir o colapso dos mercados e manter os trabalhadores em licença e resguardar 
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as empresas até a epidemia acabar, o mundo ainda sofre sua pior crise econômica desde a 
Grande Depressão. Embora alguns indicadores de produção industrial e de vendas no varejo, 
nas principais economias deem sinais de melhora, as esperanças de uma recuperação em 
forma de “V” têm sido destruídas diante das dificuldades enfrentadas pelos governos em 
reabrir suas economias sem desencadear uma nova onda de infecções. O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) estima que até o fim deste ano 170 países - ou quase 90% do mundo - 
terão uma renda per capita mais baixa. O presidente do banco central americano (Fed), Jerome 
Powell, alertou que as perspectivas são “extraordinariamente incertas” e a presidente do 
Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, vê uma recuperação “limitada” que mudará 
partes da economia de forma permanente. 

A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), prevê que a economia do bloco 
vai se contrair mais do que o esperado por causa da pandemia, que causou o fechamento de 
empresas e interrupções da vida pública que aos poucos vão sendo relaxadas. A economia 
da UE, composta por 27 países, se contrairá em 8,3% neste ano, e deve crescer 5,8% em 
2021, segundo as novas previsões da Comissão Europeia. “O caminho para a recuperação 
ainda está cheio de incertezas”, disse o comissário de Economia da UE, Paolo Gentiloni. As 
previsões anteriores, divulgadas em maio, quando a maior parte do continente ainda estava 
em “lockdown”, estimavam uma contração do PIB de 7,5% neste ano, com uma retomada de 
6% em 2021.

 Para a OCDE as economias avançadas encerrarão o ano com as taxas de desemprego 
maiores do que em qualquer outro período desde a Crise de 1929 e só voltarão a seus níveis 
pré-pandemia em 2022. A OCDE advertiu contra a suspensão prematura de medidas de 
emergência, criadas para sustentar o emprego, e disse que os governos devem lançar novos 
programas para estimular empresas a contratar trabalhadores, especialmente aqueles que 
estão ingressando no mercado.

Os líderes europeus deram um passo histórico na direção de dividir os ônus financeiros entre 
os 27 países da União Europeia ao aprovarem a tomada de empréstimos e gastos conjuntos, 
num pacote de €750 bilhões que visa tirar a economia da UE da profunda recessão causada 
pela pandemia da Covid-19. A sólida classificação de crédito coletiva da UE deverá manter 
baixos os custos com juros. O dinheiro abastecerá o fundo de €750 bilhões, que será usado 
para impulsionar a esperada recuperação prevista para o ano que vem, estendendo-se até o 
fim de 2023, estabelecendo o crescimento e os empregos perdidos neste ano. O objetivo dos 
gastos é respaldar esse crescimento nos próximos anos.
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O Fundo Monetário Internacional, na atualização do Panorama Econômico Mundial, reduziu 
bastante à taxa de crescimento do mundo. A economia global terá contração de 4,9% neste 
ano, em comparação à estimativa de contração de 3%, feita em abril. Segundo estimativas 
do FMI a economia mundial encolherá ainda mais do que o previsto anteriormente, e 
a recuperação será mais lenta, uma vez que crescem as consequências da pandemia. Em 
relação aos Estados Unidos, o FMI espera contração de 8% neste ano, seguida de crescimento 
de 4,5% em 2021. Em abril, a previsão era de contração de 5,9% e crescimento de 4,7%, 
respectivamente. Para a China, o FMI prevê crescimento de 1% em 2020 e de 8,2% em 2021. 
As previsões anteriores eram de crescimentos de 1,2% neste ano e de 9,2% no próximo.

Com base na Sondagem da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que comparou projeções feitas 
antes da pandemia para as 11 principais economias da América Latina, os resultados indicam 
que todas deverão apresentar contração do PIB, em 2020. O Brasil deve apresentar a terceira 
maior queda entre os países pesquisados. Antes da pandemia, o Brasil era o sexto colocado 
na lista das maiores taxas de crescimento com 2,7%, mas a expectativa agora é de uma 
retração de 4,8% na economia.

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas (Cepal) estima 
retração de 9,1% do PIB da região, neste ano. A contração da América Latina neste ano deve 
ser maior do que o previsto inicialmente, por causa da extensão da pandemia, com países 
tendo de retomar medidas de distanciamento social e retardando a reabertura da economia. 
No fim de abril, a estimativa era de contração de 5,3% do PIB regional. Dentre os países que 
devem ser mais afetados estão Peru, Argentina, Brasil, México e Venezuela. A Cepal observa 
que, desde a divulgação das últimas estimativas em abril, os choques interno e externo como 
a queda da atividade de turismo e menos exportações, se intensificaram levando a revisões. 
A forte desaceleração da economia da região, neste ano, se traduzirá em queda de 9,9% do 
PIB per capita, o que representa um retrocesso de dez anos. Ou seja, em 2020 o PIB per capita 
regional será o mesmo registrado em 2010. Com a maior crise econômica desde a Segunda 
Guerra Mundial em curso, a pobreza deve aumentar em 45,4 milhões de pessoas neste ano, 
elevando para 230,9 milhões (37,3% da população) o total de pobres na América Latina.

Esses cenários podem mudar radicalmente caso as vacinas em teste sejam eficazes e sua 
disponibilidade e utilização pela população também sejam as mais rápidas possíveis. Com 
isso, a circulação de pessoas se elevará exponencialmente com impactos consideráveis, 
principalmente nos setores que mais sofreram com a pandemia, como turismo, comércio e 
transportes, evitando uma catástrofe econômica de consequências inimagináveis. 
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Brasil (nacional)
No início das medidas de distanciamento social, o primeiro mês do segundo trimestre foi o 
pior momento para atividade econômica brasileira, com retração em todos os setores. Nos 
resultados de abril em relação a março as quedas foram mais intensas do que o esperado 
na indústria em geral (-19,2%), nas vendas do varejo (-17,0%) e um pouco menor no 
volume de serviços (-11,9). Depois desse primeiro momento, alguns fatores parecem estar 
contribuindo para uma recuperação mais rápida, como a readequação de vários modelos de 
negócios em conjunto com as medidas emergenciais para famílias e empresas. Os resultados 
dos indicadores de maio e junho apresentaram uma aceleração dos principais setores, com 
destaque para as vendas do comércio varejista e para a indústria, acompanhada de uma 
melhora generalizada da confiança.

O fato é que os efeitos da pandemia sobre a atividade econômica têm se mostrado mais 
intensos do que o esperado. Mesmo com apenas parte de um mês (março) sob as regras 
de distanciamento, houve queda relevante do PIB no primeiro trimestre (-2,5%). Com os 
meses de maio e junho em recuperação da atividade econômica, ainda assim, os indicadores 
coincidentes já divulgados, como os dados do mercado de trabalho e os indicadores de 
condições financeiras apontavam para uma retração relevante do PIB do segundo trimestre, 
que podia se aproximar de 10%. Foi o que realmente aconteceu.

O PIB caiu 9,7% no segundo trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior, 
auge do distanciamento social adotado para controle da pandemia de Covid-19. Essa é a 
segunda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia desde o início da 
série histórica, em 1996, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pela ótica da produção, a retração da economia resultou em quedas históricas de 12,3% na 
indústria e de 9,7% nos serviços. Somados, indústria e serviços representam 95% do PIB 
nacional, enquanto a agropecuária cresceu 0,4%, devido a excelente safra de grãos. Além de 
ter sido pouco impactada pelas restrições do isolamento social, a safra de 2020 deverá ser 
recorde atingindo um volume de grãos 3,8% superior à obtida em 2019, segundo estimativa 
do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE). 

Pelo lado da demanda, a maior queda foi no consumo das famílias (-12,5%), maior retração 
desde 1996 e que representa 65% do PIB. A queda só não foi maior pela ação do Congresso 
Nacional, que aumentou o auxílio emergencial de R$ 200, proposto pelo governo federal, para 
R$ 600, além do programa de manutenção de emprego, em que o governo complementou 
parte do salário dos empregados que tiveram jornada de trabalho reduzida, além da liberação 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
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O consumo do governo recuou 8,8% no segundo trimestre, muito por conta das quedas em 
saúde e educação públicas. Na saúde, pelo medo das pessoas de se deslocarem aos hospitais, 
centros e unidades de saúde para consultas e exames, bem como a suspensão de cirurgias 
eletivas. Na educação, devido à suspensão das aulas presenciais em todos os níveis.

Os investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo) também recuaram 15,4%, por conta da 
queda na construção e na produção interna de bens de capital. Somente importação de bens 
de capital cresceu no período.

As exportações registraram uma alta de 1,8%, impulsionadas pela demanda asiática de 
commodities agrícolas, produtos alimentícios e petróleo, enquanto as importações recuaram 
13,2%, devido à retração da atividade econômica doméstica e toda a parte de serviços e turismo. 

Em relação ao 2º trimestre de 2019, o PIB caiu 11,4%. Pela ótica da produção apenas a 
Agropecuária registrou resultado positivo (1,2%). Indústria e Serviços recuaram 12,7% e 11,2%, 
nessa ordem. Destaque pelo lado da demanda foram as exportações com incremento de 0,5%, 
os outros componentes registraram quedas elevadas como o consumo das famílias (-13,5%), 
despesa do governo (-8,6%), formação bruta de capital (-15,2%) e importações (-14,9%).

O resultado do PIB mostra que, embora a retração seja elevada, a queda do PIB no Brasil foi 
próxima à dos Estados Unidos e da Alemanha e foi menor do que em outros países, inclusive 
quando comparado a alguns países emergentes (Chile, México e Índia).

Após revisão da queda do primeiro trimestre de -1,5% para -2,5%, a economia acumulou 
queda de 5,9% no primeiro semestre do ano. Com queda no PIB no primeiro e segundo 
trimestres, o Brasil entrou em recessão técnica. A expectativa é que a recessão atual seja 
curta, mas com intensidade recorde, considerando dados dos últimos 40 anos.

Nos últimos quatro trimestres a economia encolheu 2,2%. O PIB está no mesmo patamar do 
final de 2009, auge dos impactos da crise global provocada pela crise financeira internacional 
nos Estados Unidos e na Europa.

As perspectivas para os dois próximos trimestres são de recuperação, apesar da queda expressiva 
do segundo trimestre, em que ocorreu o pico de casos da pandemia. Vários segmentos já vêm 
demonstrando esse processo, embora ainda exista certa heterogeneidade setorial. 

Alguns indicadores antecedentes apontam o caminho da recuperação, por exemplo, a 
produção e a venda de veículos, notadamente caminhões e motocicletas, em julho já 
evidenciam o processo de recuperação em curso. Outros dados relevantes para antecipar o 
comportamento econômico são a expedição de papel ondulado (ABPO), o fluxo de veículos 
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pesados (ABCR), a produção de Aço (IAB), produção e consumo de energia (ONS) e o nível de 
utilização da capacidade instalada, que também corroboram esse movimento de recuperação 
da atividade econômica. 

Os dados recentes mostram uma consistente recuperação do comércio, alguma retomada 
na indústria e o início de uma reação no setor de serviços. Beneficiado pela reabertura de 
algumas atividades e pelos estímulos econômicos – crédito, auxílio emergencial e programas 
de proteção ao emprego – não há indícios de que esse movimento venha perdendo tração. Ao 
contrário, alguns indicadores “proprietários” sugerem continuidade do ritmo de retomada. A 
indústria, apesar de não ter recuperado o nível pré-pandemia, já opera em níveis de utilização 
da capacidade semelhantes ao que vigoravam antes da crise. As vendas do varejo, por sua 
vez, já retornaram ao nível pré-pandemia, favorecidas pela reabertura, pela disseminação 
do comércio online, pela substituição do consumo de alguns serviços pelo de bens e pelas 
transferências emergenciais de renda.

Mesmo com essa dinâmica da economia sinalizando para uma recuperação, existe muita 
incerteza em relação ao ritmo de retomada a partir do último trimestre do ano. Na ausência 
de um medicamento eficaz, é muito difícil inferir o comportamento das famílias e empresas 
com o fim do isolamento. 

A experiência de outros países mostra que há uma retomada mais intensa da indústria, porém 
gradual de comércio e serviços. Apesar de alguns programas de apoio a empresas e famílias 
mitigarem parte dos impactos da crise, sem um remédio eficaz, a perda de renda tende a 
ser mais duradoura. Assim, com empresas e famílias mais endividadas, possível aumento da 
poupança de precaução e elevação do desemprego, é provável que a retomada seja gradual. 
O desemprego deve atingir 13,5% na média deste ano e a massa de salários deve se contrair 
em 4,1%. 

Diante dessa incerteza que pode ser eliminada com a eficácia das vacinas em estudo, 
contribuindo para uma recuperação mais robusta do PIB ainda este ano. Por isto, os resultados 
mais recentes da economia, associados às vacinas em testes têm levado os especialistas a 
revisarem suas projeções para uma recessão menor do que a projetada no início da pandemia.

Bahia 
Os resultados das pesquisas mensais para o mês de abril mostraram que a economia baiana 
poderia ter um segundo trimestre de queda acentuada no Produto Interno Bruto. As três 
principais pesquisas: indústria geral (-24,7%), comércio varejista (-17.4%) e serviços 
(-11,9%) registraram quedas históricas na comparação com março.
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Estes resultados refletem as medidas adotadas pelos governos estadual e municipal, em 
relação à circulação de pessoas, fechamento de estabelecimentos não essenciais, o trabalho 
remoto e o distanciamento social, a partir de meados do mês de março para conter a pandemia 
da Covid-19, afetando a maioria das atividades econômicas no estado. Apenas a safra de 
grãos não sofreu diretamente os impactos da pandemia, pois já se encontrava na fase da 
colheita.

Os meses de maio e junho apresentaram resultados positivos para estes setores, porém 
não recuperaram as quedas de abril. Ao final do segundo trimestre, apenas a safra de grãos 
registrou crescimento (7,9%) com a indústria em geral, comércio varejista e serviços, 
registrando quedas expressivas de -20,5%, -15,5%, -26,8%, respectivamente.

Os impactos negativos da pandemia, evidentemente, afetaram o mercado de trabalho. No 
segundo trimestre foram fechados 54.274 empregos formais, contribuindo para a elevação 
da taxa de desocupação para 19,9% no período.

A arrecadação de impostos também sofreu com a paralisação de algumas atividades 
do comércio e de serviços. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
apresentou no 2º trimestre queda de 17%, mostrando alta elasticidade em relação ao PIB.

Diante dessa conjuntura adversa, o Produto Interno Bruto da Bahia no segundo trimestre 
em relação ao mesmo período de 2019 mostrou uma forte retração, de 8,7%. Em relação ao 
primeiro trimestre de 2020, sem efeitos sazonais, o PIB da Bahia registrou queda expressiva 
de 8,9%. Os setores que puxaram essa queda foram Indústria (- 6,7%) e Serviços (-11,5%), 
esse último pelo seu peso de mais de 70% foi decisivo para essa contração histórica no PIB 
baiano. Agropecuária com seu excelente resultado na safra de grãos atenuou a queda com 
expansão de 7,3%. No semestre, o PIB acumula redução de 4,4%, menor que a retração do 
Brasil de 5,9%.

Se há um pouco mais de clareza sobre o segundo semestre, há ainda muita incerteza em relação 
ao ritmo de retomada, a partir da segunda metade do ano. As mudanças de expectativas das 
famílias, diante da redução do auxílio emergencial em 50%, a partir de setembro, é uma 
delas, embora alguns sinais positivos estejam aparecendo em alguns setores, ainda são 
muito tênues para garantir uma recuperação mais vigorosa da economia baiana.

Diante desse cenário, revisamos positivamente nossa projeção de PIB de 2020 para uma 
contração de 5,5%. Para 2021, mantivemos nossa expectativa de crescimento em 2,5%, 
apoiada na hipótese de que não haverá uma segunda onda de contaminação.
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Os impactos da pandemia do novo corona vírus sobre as atividades do setor agropecuário 
foram heterogêneos, variando conforme as características e especificidades dos produtos e 
seus respectivos mercados: essencialidade, perecibilidade, canais de distribuição, poder de 
mercado e sua destinação para o mercado doméstico ou externo. Num primeiro momento 
alguns segmentos foram diretamente afetados, como a pecuária leiteira e de corte, a 
horticultura e a floricultura, em razão das medidas de isolamento social, dentre outras 
medidas sanitárias adotadas visando ao enfretamento da pandemia. O setor sucroalcooleiro 
também sofreu forte revés em função de queda do consumo de etanol e de perda de 
competitividade em relação à gasolina. O consumo de carne, queijo e outros derivados do 
leite também sofreu imediatamente os efeitos de queda do poder aquisitivo das famílias, 
bem como do fechamento de bares, restaurantes e lanchonetes.

Por outro lado, os segmentos de commodities se beneficiaram do maior apetite chinês por 
grãos e proteínas animais, sobretudo, a partir do mês de abril. A soja, o algodão, o milho e 
as carnes – bovina, suína e de frango – tiveram fluxo regular para os mercados externos, 
observando-se alta expressiva, em termos do volume escoado, na comparação com 2019. 
Portanto, apesar das dificuldades enfrentadas por alguns segmentos de suas cadeias 
produtivas, a agropecuária vem conseguindo manter a capacidade de abastecimento e 
escoamento de seus produtos no âmbito dos mercados interno e externo.

Nesse contexto, o valor adicionado bruto (VAB) da agropecuária, no Brasil, medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cresceu 0,4% no 2º trimestre em 
relação ao 1º trimestre de 2020. Na comparação com o mesmo trimestre de 2019, a taxa 
de crescimento do VAB agropecuário foi de 1,2%. Já no acumulado do ano, ou seja, no 1° 
semestre, o setor cresceu 1,6% na comparação interanual. Entre os produtos relevantes 
para o desempenho positivo da agropecuária no trimestre, destacam-se a produção de soja 
(5,9%), arroz (7,3%) e na de café (18,2%). Por sua vez, as lavouras de feijão (-4,0%), milho 
(-0,8%) e mandioca (0,3%), assim como os segmentos da pecuária e da produção florestal 
tiveram desempenho negativo no período.

Na Bahia, o valor adicionado pela agropecuária, no 2° trimestre de 2020, foi estimado em R$ 
11,8 bilhões pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), valor 
que representa uma alta de 7,3%, em relação ao mesmo período de 2019. No semestre, o 
crescimento do setor foi de 7,5% na comparação anual, determinado pelo desempenho das 
lavouras de soja (principal valor adicionado do setor), milho, cacau, café e feijão.
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Em relação ao agronegócio, a SEI estima que a participação do setor na economia baiana 
alcançou 27,1% do produto interno bruto (PIB) no 2° trimestre de 2020. O valor produzido, 
no período, alcançou a cifra de R$ 20,5 bilhões, que corresponde, não obstante, a uma queda 
de 2,4% em relação ao mesmo período de 2019. Apesar do bom desempenho do setor 
“da porteira para dentro”, capitaneado pelos resultados da produção de grãos, a queda é 
explicada pelos efeitos da crise sanitária sobre o segmento de insumos, agroindustriais e 
de agrosserviços. Ainda de acordo com a SEI, o valor adicionado pela agricultura familiar, em 
2020, está estimado em R$ 7,3 bilhões.

Estudo divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) projeta 
que o valor bruto da produção agropecuária (VBP), na Bahia, em 2020, alcance R$ 34,6 bilhões 
em termos reais (deflacionados pelo IGP-DI da FGV – julho/2020), com variação positiva de 
8,6% na comparação com 2019. A agricultura contribui com R$ 28,1 bilhões do total e a 
pecuária, com R$ 6,5 bilhões. Com isso, nas projeções do ministério, o estado ocupa a oitava 
posição no ranking nacional e a primeira da região Nordeste. 

Pecuária
Os dados preliminares de estatísticas da produção pecuária do IBGE, coletados pelos sistemas 
de inspeção federal, estadual e municipal, para o Brasil, apontaram recuo de 9,7% no abate 
de bovinos, no 2° trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019 e de 
1,2% em relação ao 1° trimestre de 2020. O abate de suínos teve alta de 5,9%, na comparação 
anual e de 1,6%, em relação ao trimestre anterior. O abate de frangos diminuiu em ambas as 
comparações, respectivamente, 1,6% e 7,2%. A aquisição de leite teve queda de 2,9%, em 
relação ao volume observado no 1° trimestre de 2019, e recuo de 9,7%, na comparação com 
o trimestre imediatamente anterior. 

A análise da evolução da pecuária baiana, no 2° trimestre do ano, ainda ressente da divulgação 
dos indicadores regionais relativos ao abate de animais e à produção de leite. Não obstante, 
o cenário geral traçado a partir de março sinaliza para o efeito direto da crise sanitária 
sobre o consumo de alguns itens como a carne bovina, bem como o leite e seus derivados. 
As restrições às atividades de bares, restaurantes e hotelarias reduziram drasticamente o 
consumo de carne, especialmente a bovina. Em termos de valor adicionado, a atividade 
pecuária baiana apresentou uma contração em torno de 12,2%, na comparação interanual 
do 2° trimestre.
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Agricultura

A produção de grãos, na Bahia, em 2020, terá o melhor desempenho de sua série histórica, 
segundo as estimativas oficiais. A confiança dos produtores e as condições climáticas 
favoráveis são determinantes para o resultado. A Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) prevê um volume de 9,8 milhões de toneladas1, no ciclo 2019/2020 o que 
representa crescimento de 19,1% em relação ao ciclo 2018/2019 - numa área de 
3,1 milhões de hectares plantados. O IBGE, por sua vez, através do seu Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), estima que a produção baiana de cereais, 
oleaginosas e leguminosas2  alcance em torno de 9,5 milhões de toneladas, o que 
representa uma expansão de 15,1%, na comparação com 2019. Em relação à área plantada, 
o IBGE projeta uma ligeira retração de 0,8% na comparação anual, registrando também um 
total de 3,1 milhões de hectares.

O plantio da soja iniciou com atraso, na região oeste do estado, devido à estiagem ocorrida 
nos meses de novembro e dezembro do ano passado. No entanto, a normalização do ciclo 
de chuvas favoreceu o desenvolvimento e a produtividade da cultura, que teve sua colheita 
finalizada em maio. As estimativas sinalizam para a segundo melhor resultado da série 
histórica do grão, de acordo com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). 
Foram colhidas pouco mais de 6,0 milhões de toneladas, resultado apenas inferior ao da 
safra 2017/2018.

Para IBGE e Conab, no período, a soja baiana cresceu 13,5% em relação ao volume 
produzido em 2019, tendo a área colhida de 1,6 milhão de hectares superado em 2,6% a 
da safra anterior. Por recomendação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia 
(Adab), o vazio sanitário nas áreas produtoras teve início em 1° de julho estendendo-se até 
07 de outubro.

1 O resultado foi divulgado pela Conab em seu décimo primeiro levantamento, para o mês de agosto, relativo à safra 
2019/2020.

2 Algodão (caroço de algodão), amendoim, arroz, aveia, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, 
trigo e triticale.
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De acordo com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a colheita de 
algodão 2019/20 teve início na segunda quinzena de junho, com expectativa de atingir 
1,5 milhão de toneladas (caroço e fibra), mesmo patamar do ciclo 2018/19, quando foi 
alcançado o maior nível histórico de produção da commodity no estado. Cerca de 70% da 
safra já estava contratada, porém os preços em níveis menores na bolsa de Nova Iorque, 
em razão da significativa queda de consumo de produtos têxteis, efeito da pandemia, 
preocupam os produtores locais. Por esta razão e do alto custo de produção, a Abapa estima 
uma redução da área de plantio entre 10% e 20% para a próxima safra.
Ligeiramente inferiores estão as estimativas para o algodão feitas pela Conab e pelo IBGE. 
Ambas estimam uma safra em torno de 1,4 milhão de toneladas, representando queda em 
relação à colheita do ano passado. O algodão baiano é reconhecido pela sua qualidade e alta 
produtividade. 

Para o estado como um todo, a safra estimada de milho deve variar entre 2,2 e 2,3 milhões 
de toneladas, de acordo com as estatísticas oficiais. Somente na região oeste do estado, o 
volume esperado de produção local, de acordo com a Aiba, é de 1,5 milhão de toneladas, com 
produtividade média em torno de 165 sacas por hectare.

Gráfico 1
Estimativa de safra de grãos comparadas 
Bahia — 2020 

Grãos Soja Milho Algodão Feijão

IBGE 9.534 6.028 2.170 1.430 321

Var. (%) 15,1 13,5 32,2 -4,3 10,7

Conab 9.777 6.026 2.340 1.445 340

Var. (%) 19,1 13,5 43,6 -3,3 31,8
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Fonte: Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos (2020) e Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (2020)..
Elaboração: SEI/Distat/CAC.
Nota: Variação em mil toneladas.
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A produção do feijão, segundo o IBGE, está estimada em 321 mil toneladas, superando em 
10,7% a produção de 2019, sendo a principal contribuição da safra de inverno, com volume 
projetado de 184,2 mil toneladas, alta de 56,6% na comparação anual. A área plantada total 
estimada para a leguminosa totaliza 456 mil hectares. 

Não obstante o bom desempenho da lavoura de grãos, os resultados não se apresentam tão 
animadores para outras culturas permanentes e temporárias, sobretudo em segmentos da 
fruticultura, conforme pode ser observado no gráfico acima. As estimativas para as lavouras 
de banana (-18,3%), laranja (- 0,7%) e uva (-38,8%), por exemplo, apresentaram recuo 
em relação à safra anterior. Também o tomate deve sofrer uma retração de 12,5% sobre a 
colheita de 2019, com produção estimada em 241,2 mil toneladas em 2020.

As projeções indicam uma produção de 963 mil toneladas de mandioca, mantendo-se estável 
em relação à safra passada. Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE projeta uma produção 
de 5,1 milhões de toneladas, alta de 22,4% em relação à safra anterior. A produção de cacau 
revisada para 118 mil toneladas representa alta de 12,4%, na comparação com 2019. 

Gráfico 2
Variação anual da produção de outras lavouras permanentes e temporárias
Bahia — 2019/2020
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Fonte: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (2020).
Elaboração: SEI/Distat/CAC.
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A expectativa para a produção total de café é de 203 mil toneladas ante 181 mil do 
levantamento anterior, sendo a safra do tipo arábica projetada em 88 mil toneladas -variação 
anual de 21,5% - e a da canéfora, em 115 mil toneladas, correspondendo a uma expansão 
de 6,4%, na comparação com 2019. A produção de cebola deve encerrar o ciclo com alta de 
3,9% em relação à colheita anterior, totalizando 302,4 mil toneladas. 
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A indústria baiana, com base nos dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou no segundo trimestre de 2020 queda de 
20,5%, revertendo o crescimento observado no primeiro trimestre (6,9%), ambas as taxas 
comparadas ao mesmo período do ano anterior, conforme dados ilustrados no Gráfico 1.

Destacaram-se, no segundo trimestre, os recuos dos setores de Veículos, que passou 
de -7,0% no primeiro trimestre para -94,2% no segundo trimestre de 2020; Couros, 
artigos para viagem e calçados, de -13,5% para -57,5%; Borracha e de material plástico, 
de -1,6% para -43,3%, Bebidas, de -1,8% para -18,7% e, Produtos químicos, de -2,2% 
para -13,9%.

No primeiro semestre de 2020, o indicador da produção física da indústria (extrativa 
e de transformação) baiana reflete o agravamento da pandemia de Covid-19, como 
observado na produção industrial do país, que registrou queda de 9,0% no mês de 
junho e de 11,9% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Gráfico 1
Produção física industrial (%)
Bahia — 1º tri. 2019-2º tri. 2020
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Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Nota: Variação acumulada no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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Já a produção da indústria baiana registrou queda de 7,4% no semestre. E mais da metade 
dos segmentos da indústria baiana registraram recuo na produção, conforme dados ilustrados 
no Gráfico 2.

Considerando-se os segmentos que mais influenciaram o resultado negativo da indústria baiana 
tem-se, primeiramente, o setor Veículos que perdeu o dinamismo tanto na produção como nas 
vendas. No período, enquanto a produção caiu 52,9%, as vendas de automóveis e comerciais leves 
recuaram 37,0%, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave, 2020). Além da queda da demanda no mercado interno, provocada pela pandemia, a 
indústria automobilística reflete a queda das vendas externas, principalmente para a Argentina. No 
período de janeiro a julho de 2020, as exportações de automóveis recuaram 75,0%.

O setor Metalúrgico apresentou redução, principalmente, na produção de cobre. A empresa 
que representa esse segmento no estado fez uma adequação dos volumes de produção no 
período, visando uma maior geração de caixa e melhores margens operacionais, refletindo 
em queda de produção de maior valor agregado (PARAPANEMA, 2020). Ressalta-se, que esse 
setor registrou aumento de produção de 26,5% nesse mesmo período, em comparação a do 
ano anterior, caracterizando uma elevada base de comparação. 

Gráfico 2
Produção física da indústria por setores da atividade (%) 

Bahia — Jan.-jun. 2020 
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Nota: Variação acumulada no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. 
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O setor de Couro e calçados foi um dos setores mais impactados da indústria baiana durante 
a pandemia, com encerramento de atividades por algumas empresas de calçados e demissão 
de vários funcionários. Segundo levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados, 2020), desde o agravamento da pandemia a indústria baiana de 
calçados já perdeu 4.824 mil postos de trabalho (entre março e junho). Com relação às 
vendas, houve redução tanto no mercado doméstico quanto no externo. E mesmo com a 
desvalorização do real frente ao dólar, o setor não conseguiu manter o nível dos negócios. 

Por sua vez, o segmento de Borracha e material plástico, com taxa negativa de 22,8%, teve 
o desempenho impactado, principalmente pela queda na produção de pneus novos para 
automóveis, caminhões e ônibus, mas houve também redução na produção de materiais 
plásticos, utilizados na construção civil e de embalagens plásticas.

O setor de Produtos químicos apresentou queda de 8,1% no período, atribuída, principalmente, 
à redução de acrilonitrila (utilizado na produção de plástico ABS - acrilonitrila butadieno 
estireno) e amoníaco, este último é produto da fábrica de fertilizantes que foi hibernada em 
2019 e arrendada por dez anos pela Proquigel Química do Grupo Unigel, com perspectiva de 
retomada da produção em 2021.

A produção de Minerais não metálicos, que recuou 7,8%, foi impactada pela queda do setor 
da Construção, o que reduziu, principalmente, a produção de ladrilhos, placas e azulejos 
de cerâmica para pavimentação ou revestimento esmaltados, massa de concreto e pré-
fabricados em cimento e/ou concreto. Ressalta-se que no primeiro semestre de 2019, esse 
setor cresceu 19,6%, em relação ao mesmo período do ano anterior, caracterizando a elevada 
base de comparação.

A indústria de Bebidas, que até fevereiro apresentava aceleração na produção para atender à 
demanda em expansão dos consumidores, reduziu fortemente sua produção com a pandemia 
da Covid-19, alcançando queda de 9,7%, no primeiro semestre do ano. O primeiro impacto 
foi com o fechamento de estabelecimentos comerciais, como restaurantes e bares, e, em 
seguida, a proibição de realização de eventos e o cancelamento de festas populares, como 
micaretas e São João. 

A principal contribuição positiva para o primeiro semestre veio da indústria de Derivados 
de petróleo, impulsionada pelo aumento na produção de óleos combustíveis, naftas e óleos 
diesel para petroquímica. Alguns aspectos podem ser destacados: a estratégia de mercado da 
empresa que priorizou a produção em determinadas refinarias que produzem o bunker, óleo 
combustível para navios que possui baixo teor (0,5%) de enxofre, e o aumento na produção 
de nafta que estava em níveis baixíssimos.
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A produção do setor de Celulose e papel foi maior em decorrência do aumento na demanda 
por celulose, em função, principalmente, do aquecimento do segmento de papéis sanitários, 
muito utilizado durante o período da pandemia, o que permitiu que a indústria no estado 
reduzisse os níveis de estoques. Neste sentido, o setor direcionou a produção para papéis 
higiênicos, reduzindo o fabrico de papéis de imprimir e escrever e papel cartão que tiveram 
sua demanda reduzida no período (SUZANO, 2020). Segundo estatísticas da Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá, 2020), a produção de papéis de imprimir e escrever reduziu 35,5% 
no segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as vendas 
domésticas e as exportações do produto recuaram 46,1% e 24,5%, respectivamente, no 
mesmo período.

O setor de Produtos alimentícios apresentou crescimento de 3,3% no período. O aumento 
do consumo das famílias, dentro dos domicílios, foi um dos efeitos da crise sanitária que 
contribuiu para um melhor desempenho do varejo alimentício, em comparação com o 
primeiro semestre de 2019 e, consequentemente, aumentou a demanda da indústria do 
setor. Na Bahia, houve aumento, principalmente, na produção de farinha de trigo, carnes de 
bovinos frescas e massas alimentícias secas. O setor também promoveu o monitoramento e 
o controle dos estoques no varejo para impedir o desabastecimento no mercado consumidor. 
Além do desempenho do varejo alimentar no mercado interno, destaca-se a expansão das 
exportações no período (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS, 2020).

A indústria Extrativa, de acordo com o IBGE (PIM, 2020), recuou 6,7% no período, 
principalmente em decorrência da queda de gás natural (LGN) (-13,4%) e óleos brutos de 
petróleo (-5,6%), em relação ao primeiro semestre de 2019, de acordo com os dados da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2020).

Em termos de perspectivas, a indústria baiana possui setores essenciais que precisaram 
acelerar a produção e garantir o abastecimento do mercado para o combate da pandemia, 
destacando-se alimentos, materiais plásticos, celulose e papel, química entre outras. Porém, 
a maioria das atividades industriais do estado foi fortemente afetada pela crise sanitária, 
principalmente aquelas ligadas aos bens de consumo duráveis, como automóveis.

Mesmo com o retorno das atividades do varejo, que demanda produtos manufaturados, 
sabe-se que os estoques estão elevados e vai demorar para que o comércio volte a fazer 
encomendas para alguns segmentos específicos da indústria. A demanda crescente já 
permite que muitas empresas industriais voltem a produzir, enquanto outras ainda mantêm 
suas unidades ociosas. Portanto, a recuperação será mais rápida em alguns segmentos do 
que em outros.
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A partir do mês de maio, a flexibilização das medidas de distanciamento social permitiu 
o retorno às atividades de linhas de produção que foram paralisadas pela pandemia. Os 
indicadores de produção física, com ajuste sazonal, para os meses de maio e junho, registraram 
avanços de 6,9% e 0,6%, respectivamente, na comparação com os meses anteriores; e mesmo 
na comparação do mês de junho com o mesmo mês do ano anterior, quando a indústria geral 
recuou 14,4%, já se observa crescimento em sete segmentos da indústria, o que evidencia 
retomada gradual da atividade na Bahia.

Contribuíram também para essa retomada do setor o pagamento do auxílio emergencial para 
a população de baixa renda e a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
que incentivaram o consumo e, consequentemente, alavancaram as demandas da indústria.

O setor de minerais não-metálicos que apresentou crescimento significativo em junho, com 
taxa de 39,5%, evidencia a maior demanda por parte do setor da construção e do consumidor 
“formiguinha” que garantiu as vendas de materiais de construção. Por sua vez, o setor de 
bebidas, com crescimento de 12,6%, indica que a demanda se recuperou rapidamente, 
basicamente atribuída ao consumo domiciliar.

Uma das principais empresas do setor químico baiano divulgou recentemente que está 
retomando a taxa de utilização normal de sua central para atender a alta demanda por resinas 
termoplásticas (BRASKEM, 2020). Esse setor registrou forte queda no mês de junho com taxa 
de -7,6%.

Assim, a perspectiva é que a indústria baiana continue registrando crescimento significativo 
na margem, especialmente, na produção de bens intermediários, como derivados de petróleo, 
celulose e químicos, pois além do elevado valor adicionado à economia baiana, estes estão 
direcionados ao mercado externo, que já dá sinais de estar saindo da fase mais crítica da 
crise sanitária.
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As vendas do comércio varejista foram bastante comprometidas com a chegada do 
novo corona vírus ao país. As medidas de isolamento social recomendadas pelos órgãos 
competentes de saúde, dada a rapidez de propagação do vírus, como o fechamento do 
comércio tanto nas ruas como em centros comerciais e shopping centers, provocaram uma 
redução da oferta de empregos e uma piora da situação financeira das famílias, levando a um 
pessimismo generalizado. Com o orçamento comprometido devido à redução de renda por 
demissão, suspensão de trabalho ou redução proporcional de salários e jornada de trabalho, 
os consumidores foram cautelosos nos seus gastos.

O reflexo desse cenário foi percebido de forma mais intensa no varejo, no segundo trimestre 
de 2020. Nesse período, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do comércio 
recuou em 20,0%, em relação a igual trimestre do ano anterior, evidenciando que o efeito 
sobre as vendas do setor com a expansão do crédito e às quedas de taxas de juros verificadas 
no início deste ano foi comprometido (GRÁFICO 01). Nessa mesma base de comparação, o 
varejo nacional registrou a taxa negativa de 7,7%.

Gráfico 1
Volume de vendas do comércio varejista  
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No segundo trimestre a retração nas vendas do comércio varejista na Bahia foram mais 
intensas do que no país, em razão das medidas de isolamento social serem mais incisivas 
no estado baiano do que em outras localidades. Embora, segundo informações do Governo 
Federal, na Bahia, cinco milhões de pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial 
de R$ 600,00 no período de abril a junho, totalizando um repasse de R$ 3,6 bilhões de reais 
(FECOMERCIO-BA, 2020). Esse auxílio, fator considerado dinamizador para as vendas do 
varejo, entrou em vigor no mês de abril/2020, mas os seus efeitos só foram sentidos no mês 
seguinte. 

A piora na confiança dos consumidores e do mercado de trabalho foi percebida de forma 
distinta nos segmentos que compõem o Indicador do volume de vendas do comércio varejista. 
Na análise trimestral, verifica-se que dos oito segmentos que compõem o varejo restrito, 
apenas o segmento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e 
fumo registrou variação positiva (1,3%). Os demais registraram quedas nas vendas, com 
destaque para a atividade de Tecidos, vestuário e calçados (-78,5%) (GRÁFICO 02).  

Essa observação também se verifica na análise do acumulado do ano. No estado baiano, 
dos oito segmentos que compõem o setor, o que menos sentiu os efeitos das medidas de 

Gráfico 2
Volume de vendas das atividades do comércio varejista  

Bahia — 2º tri. 2020

-78,5

-70,4

-45,8

-44,0

-23,8

-15,2

-6,5

1,3

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

Outros ar�gos de uso pessoal e domés�co

Hipermercados, supermercados, produtos alimen�cios, 
bebidas e fumo

Livros, jornais, revistas e papelaria

Tecidos, vestuário e calçados

Ar�gos farmacêu�cos, médicos, ortopédicos, de perfumaria 
e cosmé�cos

Móveis e eletrodomés�cos

Equipamentos e materiais para escritório, informá�ca 
e comunicação

Combus�veis e lubrificantes

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Nota: Variação do trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. 



Comércio

Bol. de Conj.da Bahia, 2º tri. 202026

isolamento social foi o segmento de hiper e super, em contrapartida ao de vestuário que foi 
o mais atingido (Tabela 1). 

O segmento de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 
segmento de maior peso para o Indicador de Volume de Vendas do Comércio Varejista 
registrou, na Bahia, crescimento de 1,3% no segundo trimestre, em relação ao mesmo 
trimestre de 2019. No subgrupo hipermercados e supermercados o crescimento foi de 
4,4%, na mesma base de comparação. Esse comportamento é atribuído ao fato de o ramo 
comercializar em grande parte produtos de primeira necessidade e também em virtude de 
que não tiveram suas atividades fechadas por decretos de isolamento social no período.

Por outro lado, o segmento de Tecidos, vestuário e calçados teve suas vendas comprometidas 
com as medidas adotadas para conter a disseminação do corona vírus.  As particularidades 
do ramo como a necessidade do consumidor experimentar o produto “esbarram” nas vendas 
através do e-commerce, modalidade que teve seus negócios intensificados no período. Além 
do que o trabalho em home office reduziu a necessidade de renovação de guarda-roupa e de 
calçados. 

Tabela 1
Volume de vendas do comércio varejista 
Bahia — 2º tri. 2020(1)  

Atividade (%)
Comércio Varejista -11,3
1 - Combustíveis e lubrificantes -10,9
2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo -0,1
2.1 - Hipermercados e supermercados 1,1
3 - Tecidos, vestuário e calçados -47,5
4 - Móveis e eletrodomésticos -8,9
4.1 - Móveis -10,4
4.2 - Eletrodomésticos -8,3
5 - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria -3,0
6 - Equipamentos e material de escritório, informática e comunicação -27,8
7 - Livros, jornais, revistas e papelaria -39,9
8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico -26,5
Comércio Varejista Ampliado (2) -14,9
9 - Veículos, motos, partes e peças -30,3
10 - Material de construção 0,7
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Comércio.
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: (1) Compara a variação acumulada do período de referência com igual período do ano anterior. 
            (2) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10.
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No comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades de Veículos, motos, 
partes e peças e de Material de construção a retração no segundo trimestre foi de 24,7%, em 
relação a igual trimestre do ano anterior. Enquanto o segmento de Veículos, motos, partes e 
peças registrou queda de 47,6%, Material de construção cresceu 2,4%. Em igual comparação, 
as taxas no país foram negativas em 14,6%, 38,6%, e 1,6%, para o varejo ampliado, Veículos, 
motos, partes e peças e de Material de construção, respectivamente.

Veículos, motos, partes e peças atividade fortemente influenciada pelo crédito tiveram suas 
vendas comprometidas nos três últimos meses em razão do “oceano” de incertezas quanto 
ao comportamento da atividade econômica no país provocado pela Covid-19. Esse cenário 
levou as instituições financeiras a restringirem a liberação de crédito, dada a iminente 
elevação da taxa de inadimplência. 

Já Material de construção, apesar de também ser influenciado pela incerteza, registrou no 
mês de junho/2020 crescimento acelerado de 41,6%, em relação a igual mês de 2019. Esse 
comportamento refletiu num suave crescimento no segundo trimestre e indica uma redução do 
pessimismo do consumidor, que ante a liberação do auxílio emergencial e uma sinalização de 
flexibilização das medidas de isolamento social, resolveram fazer benfeitorias nos seus imóveis.

Gráfico 3
Volume de vendas do comércio varejista ampliado  
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Assim sendo, as expectativas seguem no sentido de uma melhoria no mercado de trabalho, 
trazendo um "refrigério" nas finanças. Essa observação é ratificada pelo Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas que subiu 9,0 pontos em junho, para 71,1 
pontos. Nesse aspecto, acredita-se que um retorno consistente do otimismo dos consumidores 
continuará dependendo de uma evolução mais efetiva do mercado de trabalho. 
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De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e sistematizados pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume de serviços na Bahia, quando comparado com 
o 2º trimestre do ano anterior, marcou retração de 26,8%, mantendo a tendência de retração 
iniciada no 2º trimestre de 2019 (-1,2%). Esse resultado de queda é o maior já registrado 
em toda série histórica iniciada em 2011 para esse tipo de comparação. Cabe ressaltar que 
essa variação também contribuiu negativamente no resultado nacional que marcou queda 
de 16,3% (Gráfico 1). 

Todas as atividades puxaram o volume de serviços da Bahia para baixo no 2º trimestre 
de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque, por ordem de 
magnitude, as atividades de Serviços prestadas às famílias (-76,3%), que apontaram a mais 
expressiva variação negativa, seguida por Transportes, serviços auxiliares aos transportes 

Gráfico 2      
Volume de serviços (1)(2)
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e correio (-27,6%), por Outros serviços (-21,1%), Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-16,1%), Serviços de informação e comunicação (-11,6%). Nessa análise, 
a receita nominal baiana seguiu o mesmo comportamento do volume e caiu 27,4%, com 
destaque para as atividades de Serviços prestadas às famílias (-73,9%), por Transportes, 
serviços auxiliares aos transportes e correio (-29,7%), Outros serviços (-19,9%), Serviços 
profissionais, administrativos e complementares (-14,5%), e Serviços de informação e 
comunicação (-10,4%) (IBGE).

Com esse desempenho, o setor de Serviços baiano, marcou retração de 11,5%, no segundo 
trimestre, e foi responsável pelo baixo desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) baiano 
(-8,7%). A atividade de Comércio puxou a queda do setor com variação em volume de -15,5%. 
Nessa mesma tendência a atividade de Transportes caiu 15,7%, seguida pela queda de 4,0% 
na atividade da Administração pública. A menor queda foi verificada na Atividade imobiliária 
(-0,3%). Ou seja, taxas negativas em quatro atividades que compõem o setor, evidenciando 
dessa forma o real impacto da pandemia nos serviços baianos (SEI).

No primeiro semestre de 2020 o volume de serviço baiano retraiu 16,6%, em relação ao 
mesmo período de 2019. Essa variação também contribuiu negativamente no resultado 
nacional (-8,3%). Nesta análise, por ordem de magnitude, a atividade de Serviços prestada 
às famílias (-36,7%) apontou a mais expressiva variação negativa para o resultado da Bahia, 
seguidas por Outros serviços (-19,4%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (-15,6%), Serviços profissionais, administrativos e complementares (-12,1%), e 
Serviços de informação e comunicação (-9,4%). Seguindo o mesmo comportamento a receita 
nominal baiana caiu 15,4%, em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque 
para as atividades de Serviços prestadas às famílias (-34,5%), Outros serviços (-17,9%), 
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-14,6%), Serviços profissionais, 
administrativos e complementares (-10,3%), Serviços de informação e comunicação (-8,3%) 
(IBGE).

O setor de serviços do estado caiu 6,9% e as taxas de crescimento das atividades não foram 
diferentes. Retração em todas as atividades com destaque negativo para o comércio e 
transportes, ambas com queda 10,6%. Ainda dentro do setor observaram retrações de 1,9% 
na administração pública e de 0,5% nas atividades imobiliárias. O impacto negativo no setor 
dos serviços (representa quase 69% do PIB do estado) foi significativo no resultado final do 
PIB (-4,4%) do estado neste 1º semestre de 2020 (SEI).

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) no setor de serviços, marcou no 2º trimestre de 2020 queda 
nominal de 15,6%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso representa uma perda 
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de aproximadamente R$ 172 milhões entre os meses de abril, maio e junho somente nas 
atividades de Serviços, exceto comércio. Todos os agregados apontaram queda com destaque 
para os Serviços de Utilidade Pública (-15,0%), que tem maior participação (cerca de 90%), 
Serviços de Transportes (-13,3%) e os Outros serviços (-33,1%). No ano o imposto no setor 
de Serviços já acumula retração de 4,2%. 

Com a estabilidade registrada em agosto pelo Indicador de Desconforto (ISA-S), o índice 
em médias móveis trimestrais segue avançando pelo segundo mês consecutivo. Apesar da 
melhora da percepção do volume de serviços no presente, os empresários do setor ainda 
esbarram em limitações no andamento dos negócios. O Indicador de Desconforto (composto 
pela média das parcelas padronizadas demanda insuficiente, taxa de juros e problemas 
financeiros como limitações a melhoria dos negócios) avançou pelo quinto mês consecutivo, 
confirmando o ritmo gradual da recuperação da confiança do setor (FGV) 
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De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), sistematizados pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), o volume das atividades 
turísticas3  na Bahia, quando comparado com o 2º trimestre do ano anterior, marcou retração 
de 72,0%, mantendo a tendência de queda iniciada no 1º trimestre de 2020 (-5,3%). Esse 
resultado contribuiu negativamente, no resultado nacional, que caiu 63,8%, na mesma 
análise (Gráfico 1). 

Regionalmente, todas as 12 unidades da Federação que foram investigadas marcaram queda, 
com destaque para o Ceará (-72,3%), Bahia (-72,0%), Distrito Federal (-71,9%), Rio Grande 
do Sul (-71,0%), e Goiás (-65,6%). 

3 Agregado especial que abrange as seguintes atividades: serviços de alojamento e alimentação; serviços culturais, de 
recreação e lazer; locação de automóveis sem condutor; agências de viagens e operadoras turísticas e transportes 
turísticos (transporte rodoviário de passageiros em linhas regulares intermunicipais, interestaduais e internacionais; 
trens turísticos, teleféricos e similares; transporte por navegação interior de passageiros, em linhas regulares; outros 
transportes aquaviários e transporte aéreo de passageiros).

Gráfico 1
Volume das atividades turísticas(1)(2)
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Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
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No primeiro semestre de 2020, frente a igual período do ano anterior, o volume baiano 
acumulou retração de 33,7% mantendo a retração iniciada nos três primeiros meses do ano. 
Esse resultado contribuiu negativamente no resultado nacional que decresceu 34,6%, na 
mesma análise. Regionalmente, todos os 12 locais investigados registraram taxas negativas, 
com destaque para Distrito Federal (-44,1%), Rio Grande do Sul (-41,0%), Ceará (-39,3%), e 
Pernambuco (-37,8%). Nessa análise, a Bahia (-33,7%) apontou a terceira variação negativa 
menos expressiva, ficando abaixo de Santa Catarina (-28,2%) e Rio de Janeiro (-29,4%).

A receita nominal das atividades turísticas na Bahia, quando comparada com a do 2º trimestre 
do ano anterior marcou retração de 73,3%, mantendo a tendência de queda iniciada no 1º 
trimestre de 2020 (-2,9%). Esse resultado contribuiu negativamente no resultado nacional, 
que caiu 64,9%, na mesma análise. Regionalmente, todas as 12 unidades da Federação que 
foram investigadas marcaram queda, com destaque para o Distrito Federal (-73,9%), Bahia 
(-73,3%), Pernambuco (73,0%), Ceará (-71,6%), e Rio Grande do Sul (-71,3%).

No primeiro semestre de 2020, ante igual período do ano anterior, a receita nominal baiana 
acumulou retração de 33,0% mantendo a retração iniciada nos três primeiros meses do 
ano (-2,9%). Esse resultado contribuiu negativamente no resultado nacional que decresceu 
34,2%, na mesma análise. Regionalmente, todos os 12 locais investigados registraram 
taxas negativas, com destaque para Distrito Federal (-43,1%), Rio Grande do Sul (-40,6%), 
Pernambuco (-39,9%), Espírito Santo (-37,0%) e Ceará (-36,3%). 

De acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
sistematizadas pela SEI, no segundo trimestre de 2020, na Bahia, o setor de turismo eliminou 
15.481 postos de trabalho com carteira assinada, acumulando no 1º semestre de 2020 a 
eliminação de 21.721 postos de tra¬balho formais. No mesmo semestre do ano de 2019 o 
resultado líquido havia sido positivo em 1.045 postos (SEI).

Conforme os dados da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), a taxa média de 
ocupação dos meios de hospedagem na capital baiana foi de 13,9% no 2º trimestre de 2020. 
Esse resultado ficou abaixo 37 p.p. da taxa contabilizada no mesmo trimestre do ano anterior 
(50,9%). No primeiro semestre de 2020 a taxa média foi de 38,6%. Esse resultado ficou 
abaixo 22,5 p.p. da taxa média contabilizada no mesmo período do ano anterior e a menor 
taxa de toda série histórica, iniciada em janeiro de 2014. No mês de junho foram consultados 
50 estabelecimentos, em que 92% responderam, dentre os quais 54,0% informaram 
fechamento do estabelecimento comercial.

Para amenizar os impactos da pandemia sobre o setor do Turismo baiano uma linha de crédito 
no valor de R$ 32 milhões foi concedida para os empresários e profissionais do setor turístico. 
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Liberado pelo Fundo Geral do Turismo – Fungetur, o recurso foi disponibilizado pela Agência de 
Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), contemplando três linhas de apoio: investimento, 
aquisição de bens e capital de giro. O secretário Fausto Franco, convidou os representantes 
das entidades de classe do turismo, para que a equipe técnica da Desenbahia esclarecesse 
as formas de acesso ao recurso, exigências e documentos necessários para pleitear o crédito. 
A Desenbahia, está trabalhando no sentido de flexibilizar algumas exigências, e já reduziu 
vários documentos, além da maioria ter a possibilidade de ser entregue por e-mail (Setur).

É importante destacar que mais de oito mil prestadores de serviços turísticos no país já 
solicitaram a emissão do selo “Turismo Responsável - Limpo e Seguro”. O número comprova o 
sucesso da iniciativa lançada pelo Ministério do Turismo há um mês e que tem como objetivo 
auxiliar o setor de turismo brasileiro para que retome as suas atividades o mais breve 
possível e atenda aos pré-requisitos do novo perfil de turista que surgirá com a pandemia 
de corona vírus. Os segmentos com maior número de solicitações do selo são: agências 
de viagem (3.110), meios de hospedagem (2.239) e transportadoras turísticas (970). No 
ranking dos estados, a Bahia (536) é o quarto com a maior adesão à iniciativa. Destacam-
se também, São Paulo (2.011), Rio de Janeiro (1.312), Minas Gerais (753), e Santa Catarina 
(422). Para auxiliar os empreendimentos sobre as medidas recomendadas para a reabertura, 
o Ministério do Turismo publicou os protocolos sanitários recomendados para 15 segmentos 
turísticos que fazem parte do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), além 
de um conjunto de orientações também para os turistas. O objetivo é a retomada do turismo, 
visando atender aos anseios do setor e dos turistas, que estarão mais atentos aos protocolos 
de biossegurança (MTur).
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Comércio Exterior
Arthur Souza Cruz Junior
arthurcruz@sei.ba.gov.br

Contrariando expectativas de que a pandemia do novo corona vírus causaria estrago maior no 
comércio da Bahia com o exterior, a demanda firme da China, aliada a um câmbio mais depreciado 
e uma safra recorde, evitou retração mais forte das exportações baianas, mesmo com preços em 
queda – até julho houve desvalorização média de 32,4% nos preços dos produtos exportados, o 
que sustentou os resultados obtidos pelas vendas externas da Bahia no período.

As exportações do agronegócio constituíram-se em fator relevante nesse contexto, ao renderem 
US$ 2,1 bilhões até julho, e aumento de 11,4%, em relação ao mesmo período do ano passado. 
O valor é resultado da alta de 35,7% nos volumes embarcados. Houve queda de 18% nos preços 
médios dos produtos, fator que impediu um desempenho ainda melhor. Mesmo assim, o setor 
foi responsável por aproximadamente 48% das vendas externas da Bahia no acumulado do ano. 

A combinação “soja e China” continuaram a ser o fator preponderante para os bons números 
das exportações – o complexo soja teve crescimento de 24% no ano, mas também ganharam 
destaque os desempenhos do segmento de algodão e seus subprodutos com incremento de 
27,7%, café e especiarias (6,7%), derivados de cacau, fumo e derivados (13,7%) e carne de 
aves, com aumento de 42%.

A indústria, incluindo a de transformação e a extrativa, ainda não conseguiu se beneficiar da 
desvalorização cambial - o câmbio simplesmente não soluciona quando a demanda é reduzida 
-, e as exportações do setor encolheram 12,5% de janeiro a julho, num contexto em que a 
recessão global provavelmente ampliará a capacidade ociosa nas economias industrializadas, 
com o risco ainda de uma sobreoferta de importados no mercado local.

A destacar no período, produtos menos tradicionais da pauta de exportações da Bahia como 
minério de níquel, grupos eletrogêneos de energia eólica, cravo da índia, cordão de sisal, 
pimenta do reino e limão. Esses produtos têm registrado crescimento e aumentado sua 
participação nas exportações do estado nos sete primeiros meses do ano. Puxam a lista de 
novidades, com incrementos de 100%, o minério de níquel, que voltou a ser exportado este 
ano e os equipamentos para energia eólica, fruto da expansão dos investimentos no setor, que 
também passaram a integrar a pauta, bem como a tradicional pimenta do reino com incremento 
de 33%, o  cravo da índia (27%), o cordão de sisal (22%) e o limão com aumento de 15%. 
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No que se refere a mercados de destino, enquanto as vendas externas da Bahia para a China 
cresceram 7,8% até julho, elas caíram 9,2% para o resto do mundo. A participação da China 
na pauta de exportações baianas cresceu de 24,6% no período Jan/julho de 2019 para 28% 
no mesmo intervalo de 2020. A demanda chinesa concentrou-se em produtos básicos e semi 
elaborados, em que a Bahia tem inegável competitividade: soja, celulose, cobre, algodão e 
minério de níquel concentraram mais de 87% das vendas.

Já no mês de julho, diferentemente do ocorrido no plano nacional, que registrou queda nas exportações 
de 2,9%, as vendas externas baianas acusaram crescimento de 1% nesse mês, alcançando US$ 652,8 
milhões. O incremento ocorreu a despeito da redução de 36,3% nos preços médios dos produtos 
exportados, comparado a igual mês do ano passado. O aumento das receitas foi proporcionado 
pelo aumento do quantum embarcado, que se elevou 58,5%, puxado pelas maiores quantidades 
comercializadas de soja e derivados (129%); máquinas e aparelhos mecânicos e elétricos (219,2%); 
papel e celulose (81%) e produtos químicos (29%), dentre os mais importantes.

No acumulado do ano até julho, as vendas externas baianas chegaram a US$ 4,31 bilhões, o 
que representa uma queda de 5% em relação ao mesmo período de 2019. Após cair 8,8% no 
primeiro semestre e 15% no segundo trimestre, sobre o mesmo período do ano anterior, as 
exportações voltaram a acusar crescimento em julho, após três meses consecutivos de queda, 
evitando uma retração ainda mais forte. 

Gráfico 1
Crescimento do Comércio Exterior - Exportações
Bahia -Brasil – 2019-2020
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A queda das importações baianas se aprofundou em julho, com recuo de 66%, em relação a 
igual mês do ano passado. Com o desempenho, a retração acumulada ampliou-se para 37,3% 
até julho. Reflexo de uma crise sem precedentes, o recuo forte das importações no período 
deve se manter nos próximos meses, mesmo que não se repita em igual magnitude. 

A queda nas importações nos sete meses do ano foi a mais expressiva desde 2016, e atingiu 
todos as categorias de produtos como combustíveis (-64,2%), bens intermediários (-37,4%), 
bens de consumo (-27,4%) e bens de capital (-6,3%).

Além da queda acentuada da demanda interna, a forte desvalorização do real também atuou 
para conter os desembarques no ano. A queda nas importações se deu tanto pelo recuo de 
29,7% no desembarque de produtos, principalmente de matérias primas para a indústria de 
transformação, que representou 75% das compras externas baianas, como pela desvalorização 
dos preços dos produtos importados que chegou a 11% no período.

 O perfil da reativação da economia brasileira e baiana vai influenciar o ritmo de queda das 
importações nos próximos meses. A perspectiva do momento é de continuar em contração 
de dois dígitos nos próximos meses, principalmente com o fim ou redução dos programas 
emergenciais, com endividamento maior no setor público e privado. A esperança é que o 
consumo reprimido de camadas da população com renda mais preservada possa dar dinamismo 
ao consumo, embora o ceticismo seja grande. A tendência é que a diminuição intensa da 
demanda interna, com destaque para as restrições de deslocamentos, somadas à consolidação 
de uma taxa de câmbio bastante depreciada, mantenha as importações deprimidas até o final 
do ano, comparadas ao mesmo período do ano passado.
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Com a sinalização de que o impacto da crise será maior no mercado doméstico do que no 
internacional, com pressão maior sobre importações do que exportações, as projeções apontam 
para a ampliação do superávit comercial do estado que até julho atingiu US$ 1,68 bilhão, 
376,4% superior a igual período de 2019. Já a corrente de comércio, considerado indicador 
que tem relação direta com o aumento do grau de integração econômica do país e do estado, 
e traduz aumento da produtividade e de dinamismo da economia, teve redução de 20,5%, 
comparado a janeiro a julho do ano passado.

Gráfico 2
Crescimento do Comércio Exterior - Importações
Bahia-Brasil – 2019-2020
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Finanças
João Gabriel Rosas Vieira/Poliana Peixinho/Marília Jane Campos
gabrielvieira@sei.ba.gov.br/poliana@sei.ba.gov.br/mariliajane@sei.ba.gov.br

Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) constata 
que a recuperação pelos profundos impactos da pandemia na sociedade e na economia 
será duradoura, desafiante e multifacetada. Neste sentido, os objetivos das administrações 
tributárias no planejamento do período de recuperação podem incluir a assistência virtual 
dos contribuintes e tributação digital. Vale dizer que a digitalização da economia se constitui 
como um dos principais temas dos debates tributários dos últimos anos. Eles são focados nas 
diferenças entre as tributações e operações físicas de negócios e operações virtuais - dentre 
elas, a do consumo. Outras políticas foram incluídas, como as taxas de equalização e impostos 
retidos na fonte sobre serviços digitais. Em alguns casos, no entanto, a conveniência política 
ultrapassou os projetos de uma política tributária mais sólida e consistente.

O Banco Mundial, por sua vez, constatou que muitos países da América Latina e Caribe 
terão pouco espaço fiscal para enfrentamento da crise do corona vírus. Aliado a isso, o 
agravamento nos níveis de desemprego e de informalidade no mercado de trabalho 
desses países exigirão de seus governos políticas em diversas frentes para apoiar os mais 
vulneráveis, evitar uma crise financeira e proteger os empregos. No Brasil, no qual se 
prevê um aumento da dívida pública para 96,6% do Produto Interno Bruto (PIB), podendo 
ultrapassar a 100% no ano de 2026, esse espaço parece ser ainda menor, pois somado a isso, 
está prevista uma queda de 6,2% do PIB e déficit superior a R$ 800 bilhões. Apesar disso, 
muito embora o gasto se faça necessário nesse momento de grande urgência sanitária, deve 
haver uma atenção redobrada quanto ao risco de contração de novas despesas (reajustes 
salariais, contratações ou outras despesas permanentes) que não estejam relacionadas 
à pandemia. Além de busca pela ampliação de receitas e reestabelecimento das regras 
fiscais.  Outro efeito negativo da explosão da dívida é o encurtamento nos prazos de 
rolagem ou pagamento dos títulos emitidos pelo governo no mercado, devido ao quadro 
de incertezas — econômica, sanitária e política do país. As informações são da Instituição 
Fiscal Independente, do Senado Federal.

Assim, tendo em vista as análises mundial, continental e nacional, foi possível observar 
que houve uma queda de participação das receitas como proporção do PIB. Essa queda 
está atrelada ao fato de que em momentos de depressão econômica as bases tributáveis 
são afetadas e consequentemente os níveis de arrecadação que são a perda da receita 
líquida correspondeu a 2,5 pontos porcentuais do PIB, o equivalente a R$ 97,5 bilhões. O 
Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias Bens e Serviços (ICMS) se constitui junto com as 
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transferências – Fundo de Participação dos Estados (FPE) –, nas principais fontes de receitas 
para o estado. No segundo trimestre de 2020, a arrecadação de ICMS somou (abril a junho) 
R$ 4,978 bilhões. No ano de 2019 o valor arrecadado foi de 5,998 bilhões para o mesmo 
período analisado. Estes dados já refletem a crise pandêmica que se intensificou no segundo 
trimestre, ou seja, tanto as perdas econômicas como as de arrecadação do ICMS foram mais 
fortes a partir deste período. O volume do FPE, destinado à Bahia, alcançou o patamar de R$ 
1,918 bilhão, um valor inferior ao exercício de 2019 em R$ 400 milhões. 

Convém ressaltar a promulgação da medida provisória 938, publicada no dia 02 de abril, 
que assegura apoio financeiro da União aos fundos de participação no mesmo patamar, de 
2019 até o mês de junho, tendo em vista os efeitos da pandemia nos entes federativos. 
Desse modo, os resultados do segundo trimestre do FPE refletem os efeitos da queda de 
arrecadação dos impostos que compõem a base do fundo, que não foi compensada pelos 
efeitos da medida provisória. No entanto, convém ressaltar o início dos depósitos de auxílio 
a estados e municípios no mês de junho, o que pode ter aliviado o efeito negativo no caixa 
proveniente da transferência de FPE.
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Produto Interno Bruto
Carol Vieira/Denis Veloso/João Paulo Caetano
carolvieira@sei.ba.gov.br/dveloso@sei.ba.gov.br/joaopaulo@sei.ba.gov.br

Conforme dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), o Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia apresentou a maior queda de toda a série 
(-8,7%) no segundo trimestre de 2020, quando comparado a igual período do ano anterior; 
essa retração se deu em função dos efeitos da pandemia do novo corona vírus. O Valor 
Adicionado apresentou variação negativa (-7,9%) e os Impostos sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios caíram 15,2%. Os dois setores com maior peso na Bahia foram os responsáveis pelo 
resultado negativo da atividade econômica do estado: indústria (-6,7%) e serviços (-11,5%).

A agropecuária baiana, no segundo trimestre de 2020, cresceu 7,3%, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. O setor Industrial baiano obteve taxa de -6,7% no segundo 
trimestre do ano, sobretudo pelo baixo desempenho da indústria de transformação -12,8% 
e da construção -11,8%. Nas indústrias extrativas o recuo foi de 13,0% e o único destaque 
positivo coube à atividade de eletricidade e água com alta de 22,4%, onde o estado é líder 
neste segmento de energia gerada por fonte eólica. O setor de Serviços baiano caiu 11,5%, 
puxado pela retração do comércio (-15,5%), transportes (-15,7%) e administração pública 
(-4,0%). A menor queda foi verificada na atividade imobiliária (-0,3%).

Tabela 1
Taxa de crescimento do PIB, VA, impostos e atividades 
Bahia e Brasil — 2020  

Atividades
Variação 2º tri. 2020/2º tri. 2019 (%)

Bahia (1) Brasil
Agropecuária 7,3 1,2
Indústria -6,7 -12,7
   Ind. Transformação -12,8 -20,0
   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e limp. urbana 22,4 -5,8
   Extrativa mineral -13,0 6,8
   Construção Civil -11,8 -11,1
Serviços -11,5 -11,2
   Comércio -15,5 -14,1
   Transportes -15,7 -20,8
Atividades Imobiliárias -0,3 1,4
   Administração pública (APU) -4,0 -8,6
Valor Adicionado básico -7,9 -10,8
Imposto sobre o produto -15,2 -15,6
PIB -8,7 -11,4
Fonte: SEI. 
Elaboração: SEI/Coref
Nota: (1) Dados sujeitos  retificação.
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Nos seis primeiros meses de 2020, a atividade econômica cai 4,4% sob os efeitos da 
pandemia da Covid-19. A Agropecuária variou em 7,5%, Indústria em -0,9% e Serviços 
em -6,9%. Os destaques negativos no semestre ficaram por conta da indústria extrativa 
(-11,3%), transportes (-10,6%) e comércio (-10,6%). Além destas atividades, a indústria de 
transformação fecha o 1º semestre com uma pequena retração (-1,0%) e a administração 
pública com queda de 1,9%. Única atividade com crescimento verificado no 1º semestre do 
ano é a eletricidade e água (+9,2%). 

O PIB do agronegócio baiano apresentou retração de 2,4% no segundo trimestre de 2020. 
Com o resultado, o setor do agronegócio acumulou expansão de 0,3% no primeiro semestre 
na comparação com o primeiro semestre de 2019. No segundo trimestre, o valor do PIB 
do agronegócio ficou em R$ 20,5 bilhões, correspondendo a 27,1% do PIB total da Bahia 
– maior nível de participação do agronegócio no PIB baiano. No semestre, a participação 
do agronegócio na economia baiana alcançou 24,1%, totalizando R$ 36 bilhões (também 
o maior nível da série histórica). Apesar da retração no segundo trimestre, o agronegócio 
baiano aumentou a sua participação na economia baiana e a perspectiva é que esse resultado 
se mantenha em 2020, em função do baixo desempenho das demais atividades econômicas 
e dos resultados positivos do segmento agropecuário.

Tabela 2
Taxa de crescimento do PIB, VA, impostos e atividades 
Bahia e Brasil — 2020  

Atividades

Acumulado do ano

Variação Jan.-jun. 2020/Jan.-jun. 2019 (%)

Bahia (1) Brasil
Agropecuária 7,5 1,6
Indústria -0,9 -6,5
   Ind. Transformação -1,0 -10,7
   Prod. e distrib. de eletr. e gás, água, esg. e limp. urbana 9,2 -3,8
   Extrativa mineral -11,3 5,8
   Construção Civil -6,8 -6,1
Serviços -6,9 -5,9
   Comércio -10,6 -6,9
   Transportes -10,6 -11,3
Atividades Imobiliárias -0,5 1,5
   Administração pública (APU) -1,9 -4,5
Valor Adicionado básico -4,2 -5,5
Imposto sobre o produto -6,2 -8,1
PIB -4,4 -5,9
Fonte: SEI. 
Elaboração: SEI/Coref
Nota: (1) Dados sujeitos  retificação.
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Gráfico 1
Agronegócio no PIB
Bahia — 1º tri. 2019-2º tri. 2020
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Mercado de Trabalho
Luiz Fernando Araújo Lobo
luizlobo@sei.ba.gov.br

Diante provavelmente da maior adversidade sanitária da história brasileira, com 
repercussões econômicas e sociais de magnitudes ainda não totalmente conhecidas, os 
principais indicadores da atividade produtiva acabaram de denunciar retrocessos nunca 
antes vistos num curto espaço de tempo. Era previsível e foi antecipado na última edição 
deste boletim. No entanto, a derrocada atual não decorre, única e exclusivamente, da 
expansão exponencial da epidemia do novo corona vírus em território brasileiro, sendo 
alavancada ao patamar de crise à medida que se deparou com agravantes para uma 
tempestade perfeita: atividade econômica em marcha lenta, ambiente político instável 
e conturbado, desigualdade e vulnerabilidade sociais em ascensão, condução política 
inadequada, ausência de sintonia entre os entes federativos, mercado de trabalho 
precarizado, confiança em níveis baixos etc. Enfim, sem menosprezar os impactos 
negativos de um flagelo de ordem planetária de proporções gigantescas, é preciso 
compreender que a pandemia agravou um quadro previamente fragilizado e marcado 
por um processo de recuperação cambaleante e lento.

Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a Bahia 
iniciou o ano dispondo de um estoque de 1.712.710 empregos com carteira assinada. Ao 
final do semestre, entretanto, esse montante se reduziu em aproximadamente 3,5%, fruto 
do desaparecimento de 60.391 postos de trabalho nesse espaço de seis meses – anulando, 
assim, qualquer esperança de superação das perdas ocorridas nos anos da última crise, 
quando houve uma supressão líquida de quase 150 mil vagas celetistas.

Especificamente no segundo trimestre, houve uma eliminação de 55.727 postos, 
indicando uma contração do nível de emprego bem mais severa que no conjunto dos 
primeiros três meses do ano, quando 4.664 postos foram fechados. Trata-se do pior 
resultado para um trimestre desde o início da década passada. A dinâmica com mais 
desligamentos que admissões, por sinal, foi apurada em cada um dos meses do intervalo. 
O mês de abril foi o epicentro desse revés, com menos 35.415 vagas. Os meses de maio 
e junho testemunharam resultados menos deteriorados, com rescisão líquida de 17.779 
e 2.533 contratos formais, respectivamente – apontando enfraquecimento no ritmo da 
perda ao longo do trimestre.
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O saldo de empregos com registro em carteira também foi negativo para o país como um 
todo no segundo trimestre, com 1.279.573 postos a menos. Ademais, todas as regiões 
suprimiram postos de trabalho no período. Das unidades da Federação, não houve geração 
em qualquer uma delas. No ranking nacional, do maior ao menor saldo, a Bahia ficou na 21ª 
posição, a mesma do trimestre anterior. Entre os estados nordestinos, a Bahia ficou com o 
pior desempenho, enquanto o Maranhão (-3.821 postos) exibiu o saldo menos decadente no 
referido intervalo.

O encolhimento no mercado de trabalho formal baiano no segundo trimestre, entretanto, não 
atingiu todos os estratos setoriais, pois houve geração de postos em um deles. A Agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 919 novos postos, destacou-se com o 
único desempenho positivo. O setor de Serviços, com eliminação de 21.190 vagas, revelou-
se o mais comprometido pela perda de dinamismo. Os setores de Comércio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas (-14.902 postos), Indústria geral (-8.721 vagas) e 
Construção (-8.154 postos) foram os outros três com dispensa líquida de trabalhadores no 
citado intervalo.

Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), a desocupação 
na Bahia atingiu 19,9% da população na força de trabalho no segundo trimestre. Tal resultado 
representou a maior taxa trimestral de desocupação desde o começo da pesquisa, renovando 
o pico estabelecido um trimestre antes. Após três quedas sucessivas, chegando a 16,4% 
nos últimos três meses de 2019, a referida taxa subiu pela segunda vez seguida e acumulou 
alta de 3,5 pontos percentuais ao longo deste ano – suplantando, assim, toda a redução 
materializada no ano passado. A dinâmica mais recente, alta de 1,2 ponto percentual do 
primeiro ao segundo trimestre, reflete um comportamento incomum do mercado de trabalho 
baiano num segundo trimestre, quando se aguarda uma queda da taxa de desocupação – fato 
somente não observado em 2015.

Para os territórios brasileiro e nordestino, a desocupação ficou em 13,3% e 16,1%, 
respectivamente – segundo maior patamar de cada série correspondente. Entre as unidades 
federativas, a Bahia exibiu a taxa mais elevada – fato repetido pela quinta vez em sequência. 
Enquanto isso, Sergipe (19,8%) foi o estado com a segunda maior taxa no período, e Santa 
Catarina (6,9%) apresentou a menor. Na Bahia, portanto, o mencionado indicador foi quase o 
triplo do observado em Santa Catarina na ocasião.

No intervalo em análise, na Bahia, houve redução tanto da ocupação quanto da desocupação, 
em termos absolutos, com aquela em magnitude bem superior. Após quedas de dimensões 
nunca registradas, o quantitativo de ocupados chegou ao seu menor nível. A população 
ocupada foi estimada em 4,876 milhões, uma redução de 16,0% (-929 mil pessoas) em 
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contraponto à do mesmo período do ano passado e de 14,5% (-824 mil) comparativamente 
à do trimestre anterior. A população desocupada ficou em 1,208 milhão de indivíduos, 
indicando um recuo de 7,9% (-103 mil) frente à do primeiro trimestre e de 0,6% (-7 mil), 
em relação à do mesmo intervalo de um ano antes. Dessa maneira, o nível da ocupação e 
a taxa de participação atingiram os menores registros da história, de 40,1% e de 58,1%, 
respectivamente.

A queda na ocupação, como se vê, não desembocou num aumento da desocupação no estado. 
Com a saída de indivíduos da força de trabalho num volume acima ao do fechamento de 
postos, o número de desocupados não sofreu alta. Não à toa, o contingente fora da força 
de trabalho alcançou seu maior registro, de 6,067 milhões de indivíduos – aproximando-
se, como nunca, da própria força de trabalho (6,085 milhões). O movimento de alta da taxa 
trimestral de desocupação, portanto, não esteve atrelado a qualquer aumento do número de 
pessoas procurando por trabalho – que, como visto, sofreu recuo.

Importante pontuar, a queda da ocupação em território baiano decorreu enormemente da 
redução do número de informais, já que o de formais encolheu de forma menos intensa. O 
grau de informalidade no mercado de trabalho baiano, dessa forma, recuou para 48,1%, ao 
passo que era de 55,3% e 52,9%, no mesmo trimestre de um ano antes e no primeiro de 
2020, respectivamente. Na Bahia, no segundo trimestre, entre os ocupados, 2,346 milhões 
estavam na informalidade e 2,530 milhões estavam na formalidade. No Brasil como um todo, 
36,9% dos trabalhadores se encontravam na informalidade de abril a junho deste ano.

Há ainda outras constatações que ajudam a desnudar o grau de deterioração do mercado 
de trabalho baiano nesse segundo trimestre de 2020 como, por exemplo: a taxa composta 
de subutilização da força de trabalho que cresceu e alcançou o maior registro da série, de 
44,7%; o total de desalentados foi o maior da história no estado, uma estimativa de 849 mil 
pessoas; e a massa de rendimento real de todos os trabalhos habitualmente recebido por mês 
pelas pessoas ocupadas sofreu a maior queda já registrada entre trimestres consecutivos, a 
despeito da alta verificada no rendimento médio real de todos os trabalhos.

Enfim, com o problema sanitário longe de uma solução definitiva e um cenário ainda 
permeado por alta imprevisibilidade, não há outra compreensão senão a de que o ritmo de 
qualquer recuperação econômica se encontra bastante incerto nesse instante. A realidade 
laboral, por sua vez, com uma dinâmica marcada por movimentos retardados, perante os 
ciclos econômicos, ainda deve carregar por muito tempo as cicatrizes desse trauma. Isso tudo 
sem colocar na balança a ocorrência de uma eventual segunda onda da peste ao redor do 
mundo.


