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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou que, de acordo com sua 
estimativa preliminar, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 19 países que usam o euro caiu 
0,7% no quarto trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior, registrando 
queda de 5,1% em relação ao mesmo período de 2019. O resultando revela uma queda 
anual de 6,8% para o bloco em 2020. A economia da zona do euro contraiu menos do que 
o esperado no quarto trimestre de 2020 em meio aos lockdowns provocados pela 
pandemia, uma vez que Alemanha e Espanha ainda conseguiram registrar leve expansão. 
 
Os dados preliminares da Eurostat mostraram que a segunda e terceira maiores 
economias da região, França e Itália, pressionaram o resultado geral com quedas 
trimestrais do PIB de 1,3% e 2,0% respectivamente. Já a Alemanha cresceu 0,1% em 
relação ao terceiro trimestre, enquanto a Espanha expandiu 0,4%. 
 
A economia dos Estados Unidos (EUA) teve uma queda menor, de 3,5% no ano passado, 
enquanto a China cresceu cerca de 2,3% no ano passado. 
 
A economia da zona do euro está cada vez mais atrás dos EUA e da China, assolada pela 
persistente alta de novas infecções e crescentes restrições para conter a pandemia de 
covid-19. Para piorar, o lento processo de vacinação deverá atrasar a recuperação da 
Europa da pior crise econômica da história. 
 
Dados recentes destacaram a crescente diferença no ritmo de recuperação entre a zona 
do euro e os EUA e a China, e que deve aumentar neste ano, uma vez que os EUA estão 
agindo mais rapidamente do que a UE na distribuição de vacinas e a China permanece 
praticamente livre do coronavírus. 
 
O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) americano melhorou suas estimativas para 
o PIB citando, em parte, os pacotes de alívio aprovados pelo Congresso em 2020, que 
incluíam ajuda para famílias e pequenas empresas. A expectativa agora é de uma 
expansão de 4,6% neste ano, após uma queda de 3,5% em 2020. O pacote de estímulos de 
dezembro de US$ 900 bilhões deve aumentar em 1,5% o PIB americano neste ano e no 
próximo, segundo o CBO. 
 
Sobre o mercado de trabalho, o CBO vê uma queda na taxa média de desemprego para 
5,7% neste ano, ante 8,1% em 2020. Mas acrescentou que o número de pessoas 
empregadas não retornará aos níveis pré-pandemia antes de 2024. 
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A economia dos EUA deve recuperar o nível pré-pandemia de covid-19 no meio deste ano, 
graças à perspectiva de aceleração na vacinação. Mas a economia americana ainda não 
está fora de perigo. Há o risco de uma piora da pandemia por causa das novas cepas. Além 
disso, serão necessários vários anos para que o nível de emprego retorne aos níveis pré-
covid-19. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial 
avançou 8,2% em dezembro ante o mesmo mês de 2019 e 0,9% ante novembro, na série 
com ajuste sazonal. Após oito meses de alta, o setor acumulou crescimento de 41,8%, 
eliminando a perda de 27,1% registrada entre março e abril, que havia levado a produção 
ao nível mais baixo da série. Com isso, o setor acumula queda de 4,5% em 2020, o 
segundo resultado negativo seguido após a perda registrada em 2019 (-1,1%). No último 
trimestre do ano, o setor avançou 3,4%. 
 
No ano, a atividade que puxou o resultado para baixo foi Veículos automotores, reboques 
e carrocerias (-28,1%), pressionada, em grande medida, pelos itens automóveis, 
caminhão-trator para reboques e semirreboques, caminhões e autopeças. 
 
Na avaliação feita pelos pesquisadores Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), e Pedro Ferreira de Souza, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), diante da continuidade da pandemia e da expectativa 
de aumento da pobreza no Brasil, o auxílio emergencial deveria ser retomado. Mais do 
que uma solução de curto prazo, no entanto, é necessária uma revisão da política social, 
que contemple uma redução mais consistente da pobreza no país, com um maior volume 
de recursos.  
 
O cenário para a população mais pobre não é nada favorável em 2021. Caso a renda do 
trabalho mantenha as tendências dos últimos meses, janeiro será um mês de grandes 
perdas. Segundo cálculos dessas instituições, a pobreza extrema ficaria entre 10% e 15% 
em janeiro de 2021, enquanto a pobreza estaria entre 30% e 35%. Em 2019, as taxas eram 
de 9,6% e 25%, respectivamente, afirmou Daniel Duque. 
 
Dados divulgados pelo Banco Central mostram que a caderneta de poupança, após o 
recorde de 2020, quando captou R$ 166,3 bilhões influenciada pelo pagamento do auxílio 
emergencial, teve resgates líquidos da ordem de R$ 18,1 bilhões no primeiro mês de 2021. 
Foi o maior saque para um mês de janeiro desde o início da série histórica do Banco 
Central, em 1995. O resultado é fruto de depósitos de R$ 244,9 bilhões, contra retiradas 
de R$ 263,0 bilhões.  
 
Os resgates de janeiro interromperam uma sequência de dez meses seguidos de captação 
positiva da poupança. Com o desempenho do mês passado, o saldo total aplicado na 
caderneta de poupança soma agora R$ 1,019 trilhão. 
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Apesar do ano recorde em captações para a caderneta no ano passado, o retorno 
oferecido pela aplicação está cada vez menor diante dos juros baixos. Isso porque, com a 
taxa Selic a 2% ao ano, a poupança rende apenas 1,4%, perdendo para demais aplicações 
financeiras e, inclusive, para a inflação. 
 
Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), divulgado pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), dia 5, sinaliza que a tendência de recuperação do emprego, iniciada em julho, 
perdeu força neste início de ano. O índice caiu 2,2 pontos na passagem de dezembro para 
janeiro - e cedeu 0,5 ponto em médias móveis trimestrais, para 84,5 pontos, 
interrompendo a tendência de alta iniciada em meados de 2020. 
 
Já o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que indica a situação atual do desemprego, 
recuou 3,8 pontos em janeiro, para 98,8 - neste caso, quanto menor o número, melhor o 
resultado. Em médias móveis trimestrais, no entanto, houve alta de 0,8 ponto, para 100,3 
pontos - maior nível desde março de 2017 (101,3 pontos). Depois de quatro meses o ICD 
voltou a cair, mas ainda é preciso cautela com o resultado, pois ainda se encontra em nível 
muito elevado. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 

Os números do levantamento feito pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) 
na base de dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) mostraram que em 2020, o 
potencial mineral da Bahia foi destaque nacional em relação à produção e exclusividade 
de minerais. Em 11 tipos minerais diferentes, a Bahia liderou o ranking de produção dos 
estados, dos quais três são exclusivos da Bahia, com crescimento de 62% na produção 
mineral comercializada em relação a 2019. 
 
Em 2020, a Bahia foi a única produtora nacional de cromita, vanádio e urânio. Os 
primeiros materiais são matéria-prima em ligas de ferro e aço que depois serão usadas 
pela indústria. Já o urânio é enriquecido e utilizado nas usinas nucleares brasileiras. Na 
lista dos minerais que a Bahia produziu mais que os outros estados estão: granulito (brita), 
talco, magnesita, diamante, mármore, quartzo e salgema. A Bahia figura ainda na lista de 
cinco maiores com segunda maior produção de níquel, terceira em cobre e fosfato, quarta 
em ouro e ferro e quinta em água mineral e gnaisse. 
 
Protocolo de intenções foi assinado entre o Governo do Estado e o grupo Focus Energia, 
dia 3, para a implantação de um parque solar em Juazeiro, na Bahia, na sede da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico (SDE). Serão investidos R$ 2,2 bilhões na construção das 
centrais fotovoltaicas Futura, com capacidade instalada de produção de aproximadamente 
2 Gigawatts (GW/ano). De acordo com a empresa, na fase de construção dos parques 
serão gerados 2 mil empregos diretos e 9 mil indiretos, além de 25 diretos na fase de 
operação. 
 
Segundo Alexandre Oliveira, diretor da Focus Energia, a previsão é que a construção das 
centrais fotovoltaicas se inicie em dois meses. A previsão é que os parques comecem a 
operação comercial no final do primeiro semestre de 2022 e esteja 100% operacional no 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/fgv/
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início de 2023. “Usinas solares já estão sendo instaladas no Brasil, mas na Bahia temos um 
marco importante por ter um dos melhores potenciais solarimétricos do Brasil, com usinas 
de grande porte”, afirmou Alexandre Oliveira. 
 
O governador Rui Costa recompôs o Conselho Deliberativo do Fundo Estadual de 
Desenvolvimento das Áreas Industriais, Comerciais e Serviços (Funedic). A medida foi 
regulamentada via decreto, publicado no Diário Oficial do dia 4 de janeiro, com base em 
lei aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em dezembro. 
 
O conselho é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e presidido pelo 
titular da pasta, o vice-governador João Leão. Entre as funções do colegiado estão 
fiscalização e supervisão das contas do Fundo. 
 
“Com a instalação do conselho, poderemos dispor de forma imediata de recursos para 
obras emergenciais no Polo Industrial de Camaçari e no Centro Industrial de Aratu. Serão 
destinadas verbas de aproximadamente R$ 8,2 milhões para manutenção de cinco vias no 
polo e para a via urbana da CIA Sul. Além disso, vamos poder elaborar um plano de 
revitalização dos distritos industriais, que envolverá a análise da cadeia produtiva e 
mapeamento de potencialidades dos distritos, visando atração de novos investimentos 
para os municípios”, destacou o vice-governador. 
 
Segundo dados sistematizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), em formato de infográficos, o Info Nordeste 2020, a economia da Bahia 
consolidou-se como a mais importante da região Nordeste.  

De acordo com os dados, a Bahia representou 28,5% da economia do Nordeste em 2018, 
com um  Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 286,2 bilhões, seguida por Pernambuco 
(18,5%) e Ceará (15,5%). Após um período de queda, registrado entre 2014 e 2017, 
seguindo uma tendência nacional, a economia do Estado vem se recuperando e agora 
aponta crescimento de 2,3% (2018). 

O setor de comércio e serviços foi o carro-chefe da economia baiana, e o único que 
apresentou crescimento dentre os indicadores apresentados em um período de quatro 
anos, com uma participação, em 2020, de 70,8% no PIB do estado. No mesmo tempo, os 
setores da indústria e agropecuária apresentaram recuo, e fecharam o ano com 21,5% e 
7,6%, respectivamente.  

O Mercado do Rio Vermelho, “Ceasinha”, se reinventou. Apesar da pandemia, os números 
mostram que o movimento cresceu ao longo dos meses de 2020. De acordo com a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de maio a dezembro, mais de 732 mil pessoas 
passaram pelo equipamento, sendo que no último mês do ano houve recorde em público, 
com 158 mil consumidores circulando no local. No dia 30 de dezembro o número de 
clientes chegou a 11,7 mil. Esse movimento segue no início de 2021. O mês de janeiro 
encerrou com uma média mensal de 120 mil consumidores. 

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

 A SEI, autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento, divulgou os resultados do 
estudo da participação da agricultura familiar no setor agropecuário e no PIB da 
Bahia (estado e territórios de identidade), relativo ao ano de 2018. (SEI, 2021). 
 

 Os cálculos realizados assinalam que o Valor Adicionado (VA) da agricultura 
familiar, na Bahia, em 2018, correspondeu a 32,0% da soma das riquezas 
produzidas por toda a atividade agropecuária. (SEI, 2021).  
 

 Entre 2010 e 2018 essa participação oscilou em função de diversos fatores que 
afetaram a atividade agrícola, a exemplo de alterações climáticas, elevação ou 
redução nos custos de produção e preço dos produtos agrícolas comercializados 
tanto em nível nacional quanto internacional. (SEI, 2021). 
 

 Entre 2017 e 2018, a agricultura familiar registrou perda de participação na 
estrutura da agropecuária baiana (-6,1 p.p). Essa perda de participação pode ser 
credenciada ao movimento de expansão de culturas associadas exclusivamente à 
produção não familiar (soja, algodão e, em menor volume, milho).  
 

 O crescimento da produção e a elevação dos preços dos produtos dessas culturas 
contribuíram para que o valor de produção da agricultura não familiar fosse muito 
superior ao de 2017 e, por conseguinte, a perda de participação da agricultura 
familiar no valor adicionado da agropecuária baiana no período. (SEI, 2021). 
 

 Já em 2019, as projeções iniciais, baseadas no PIB trimestral da Bahia, apontam 
que a agricultura familiar responda por aproximadamente 35,1% do valor 
adicionado agropecuário. (SEI, 2021). 
 

 A agricultura não familiar é prevalecente na maioria dos territórios de identidade 
da Bahia. Os dados de 2018 demonstram que, assim como nos anos anteriores, em 
apenas 10 dos 27 territórios de identidade da Bahia a agricultura familiar possui 
maior participação na composição do valor adicionado do setor agropecuário. (SEI, 
2021). 
 

 Os dados de 2018, comparados com os de 2017, mostraram alterações entre os 
cinco territórios com maior participação da agricultura familiar. Itaparica 
permaneceu como o território de identidade com maior representação da 
agricultura familiar no VA da agropecuária local (84%, em 2018). (SEI, 2021).  
 

 Na sequência aparecem os territórios: Metropolitano de Salvador (76%); Chapada 
Diamantina (71%); Bacia do Paramirim (68%) e Vale do Jiquiriçá (63%) que passou a 
ocupar o lugar do território Piemonte da Diamante, quando comparado o valor 
adicionado da agropecuária gerado nos estabelecimentos familiares. Já os 
territórios Bacia do Rio Grande e Litoral Sul se destacam como os de menor 
participação da agricultura familiar na geração da riqueza agropecuária. (SEI, 
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2021). 
 

3. Indústria 
 

 A produção industrial, divulgada na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) pelo IBGE, 
cresceu pelo oitavo mês consecutivo e avançou 0,9% na passagem de novembro 
para dezembro. Mesmo com a alta acumulada de 41,8% no período, que eliminou 
a perda de 27,1% entre março e abril - que havia levado o setor ao ponto mais 
baixo da série - a indústria fechou 2020 com queda de 4,5%, intensificando o recuo 
de 1,1% de 2019. É o pior resultado para um ano desde 2016, quando houve queda 
de 6,4%. Mesmo com o desempenho positivo nos últimos meses, a indústria ainda 
se encontra 13,2% abaixo do seu nível recorde, alcançado em maio de 2011. Em 
relação a dezembro de 2019 a indústria avançou 8,2%. Com isso, o setor acumula 
queda de 4,5% em 2020, o segundo resultado negativo seguido após a perda 
registrada em 2019 (-1,1%). No último trimestre do ano, o setor avançou 
3,4%. (IBGE, 02/02/2021). 
  

 Ainda de acordo com a PIM, o avanço de 0,9% de dezembro frente a novembro 
alcançou três das quatro grandes categorias econômicas e 17 de 26 ramos 
pesquisados. Entre as atividades, a maior influência segue sendo a de veículos 
automotores, reboques e carrocerias (6,5%). O segmento acumula expansão de 
1.308,1% na produção nos últimos oito meses, eliminando a perda de 92,3% 
registrada no período março-abril de 2020. Entretanto, no acumulado de 2020 
contra 2019, o setor também foi a maior influência negativa (-28,1%). (IBGE, 
02/02/2021).   
 

 No índice acumulado no ano, frente a igual período do ano anterior, o setor 
industrial mostrou redução de 4,5%, com resultados negativos em todas as quatro 
grandes categorias econômicas, 20 dos 26 ramos, 53 dos 79 grupos e 60,6% dos 
805 produtos pesquisados. Entre as grandes categorias econômicas, destacam-se 
as quedas em Bens de consumo duráveis (-19,8%), pressionado pela redução na 
fabricação de automóveis (-34,6%), e Bens de capital (-9,8%), por conta de bens de 
capital para equipamentos de transporte (-22,7%) e para fins industriais. (-5,1%) 
(IBGE, 02/02/2021).   
 

 O Índice Gerente de Compras™ do setor industrial da IHS Markit para o Brasil 
(PMI®) atingiu 56,5 em janeiro e indicou uma melhoria sólida das condições 
operacionais no setor. Contudo, a última análise ficou abaixo dos 61,5 de 
dezembro, atingindo o ponto mais baixo desde junho passado. O índice de novos 
pedidos — o maior subcomponente do PMI — permaneceu em território de 
expansão, mas as empresas indicaram o crescimento mais fraco nas vendas nos 
últimos sete meses. O índice de novos pedidos para exportação estagnou 
amplamente em janeiro, encerrando uma sequência de quatro meses de 
expansão. (IHS Markit, 01/02/2021). 
 

 Os Indicadores Industriais, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
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mostram que o faturamento da indústria de transformação subiu 1,6% em 
dezembro na comparação com o novembro de 2020. Mesmo com a pandemia, as 
vendas reais encerraram o ano com alta de 0,8% em relação a 2019. A pesquisa 
identificou ainda que o emprego aumentou 0,2% em dezembro em relação ao mês 
anterior. Esse foi o quinto mês consecutivo com alta nas contratações do setor 
industrial. (CNI, 04/02/2021). 
 

 No setor de veículos, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave) divulgou que os emplacamentos de veículos novos, 
considerando todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, caminhões, 
ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros), no país, somaram 
274.093 unidades, o que representa uma baixa de 8,16% na comparação com 
janeiro do ano passado (298.459 unidades). Na comparação com dezembro de 
2020 (363.142 unidades), o resultado também foi de retração ainda maior, de 
24,52%. (Fenabrave, 02/02/2021). 
 

 Na Bahia, os emplacamentos de veículos novos, considerando todos os segmentos, 
somaram 12.048 unidades, o que representa uma baixa de 19,2% na comparação 
com janeiro do ano passado (14.917 unidades). Destacando-se apenas os 
segmentos de automóveis e comerciais leves, somados, apresentaram queda de 
22,3% em janeiro, se comparado com o mesmo mês de 2020, totalizando 6.031 
veículos esse ano, contra 7.760 unidades, no primeiro mês do ano passado. 
(Fenabrave, 02/02/2021). 
 

 No setor mineral, a Bahia liderou a produção de 11 tipos minerais diferentes em 
2020, dos quais três são exclusivos do estado, com crescimento de 62% na 
produção mineral comercializada em relação a 2019. Os números são do 
levantamento feito pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) na base 
de dados da Agência Nacional de Mineração (ANM). Em 2020, a Bahia foi a única 
produtora nacional de cromita, vanádio e urânio. Os primeiros materiais são 
matéria-prima em ligas de ferro e aço que depois serão usadas pela indústria. O 
urânio é enriquecido e utilizado nas usinas nucleares brasileiras. Na relação dos 
minerais que a Bahia produziu mais que os outros estados estão: granulito (brita), 
talco, magnesita, diamante, mármore, quartzo e salgema. A Bahia figura ainda na 
lista de cinco maiores com segunda maior produção de níquel, terceira em cobre e 
fosfato, quarta em ouro e ferro e quinta em água mineral e gnaisse. (Correio da 
Bahia, 05/02/2021). 
 

 Ainda no setor mineral, a Atlantic Nickel, única empresa no Brasil produtora de 
níquel sulfetado, matéria-prima fundamental na fabricação de baterias para carros 
elétricos, realizou o primeiro embarque de 2021 para exportação de sua produção 
pelo Porto de Ilhéus, região sul da Bahia. O navio, com o primeiro carregamento 
deste ano, partiu transportando quase 10 mil toneladas de concentrado de níquel 
em direção ao Porto de Xingang, na China. A Bahia, o 4º maior produtor brasileiro 
de bens minerais, de acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, pode ganhar uma nova mina em breve, já que a companhia identificou 
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no final de 2020 uma área com potencial significativo de recursos para exploração 
do minério, no mesmo cinturão geológico onde já funciona a Mina Santa Rita. A 
Atlantic Nickel começou o ano cumprindo os cronogramas e metas de produção 
para atender à crescente demanda do mercado mundial da eletrificação após 
alcançar a marca de 67,7 mil toneladas de concentrado de níquel direcionadas ao 
mercado internacional em 2020. Os resultados são fruto de uma operação que 
emprega mais de 1,7 mil pessoas em Itagibá. (SDE, 02/02/2021).  
 

 No setor de gás, a Transportadora Associada de Gás (TAG) fechou um contrato 
com a Proquigel Química, empresa do Grupo Unigel, visando o transporte de 2,3 
milhões de metros cúbicos (mm³) de gás natural diários para duas fábricas de 
fertilizantes (Fafens) operadas pela petroquímica na Bahia e no Sergipe. O acordo, 
com início no dia 29 de janeiro, é o primeiro na modalidade interruptível no Brasil, 
no modelo de entrada e saída do Novo Mercado de Gás, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O documento assinado 
tem prazo de até um ano e será atendido pela atual infraestrutura de transporte 
de gás da TAG. O gás fornecido será da Petrobras, proveniente do campo de 
Manati (BA), com o contrato prevendo a entrega nos citygates (pontos de entrega) 
nos quais a Proquigel possui acordo com as distribuidoras locais. (Canal de Energia, 
01/02/2021). 
 

 A Petrobras informou que o processo licitatório iniciado em agosto do ano passado 
para o arrendamento do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) da Bahia (TR-BA) foi encerrado sem que houvesse propostas válidas. A 
empresa publicou aviso de licitação para determinar nova data limite para 
credenciamento de interessados em participar da nova licitação para 
arrendamento do TR-BA e instalações associadas. (Canal de Energia, 01/02/2021). 
 

 No setor de energia, o Ministério de Minas e Energia enquadrou os projetos de 
construção de mais cinco usinas fotovoltaicas do complexo Futura 1 junto ao 
Regime Especial de Incentivos ao Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), 
envolvendo 50 unidades geradoras e um total de 156,2 MW de potência instalada 
no município de Juazeiro (BA). Com a decisão, a Focus Energia, que controla os 
ativos numa sociedade com o Grupo Energisa e outros investidores, obtém uma 
economia de aproximadamente R$ 51,2 milhões com os encargos do Programa de 
Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/PASEP) e Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Confins), 
ficando o aporte total planificado em cerca de R$ 502,5 milhões para obras até 
março de 2022. (Canal de Energia, 05/02/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 O Grupo Pão de Açúcar (GPA) deverá concluir a cisão do Assaí dentro de algumas 
semanas, segundo informações ao Valor. Para tanto, o GPA deverá mostrar que, 
após alguns anos reestruturando marcas, vendendo ativos e convertendo lojas, 
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consegue ser mais rentável e ganhar mercado. A ideia é que ele avance em duas 
direções principais na operação física: a melhora da rentabilidade dos 
hipermercados e a aceleração da expansão da rede Pão de Açúcar. (Valor 
Econômico, 02/02/2021). 
 

 O Mercado do Rio Vermelho (MRV), “Ceasinha”, se reinventou. Apesar da 
pandemia, os números mostram que o movimento cresceu ao longo dos meses de 
2020. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de maio a 
dezembro, mais de 732 mil pessoas passaram pelo equipamento, sendo que no 
último mês do ano houve recorde em público, com 158 mil consumidores 
circulando no local. No dia 30 de dezembro o número de clientes chegou a 11,7 
mil. Esse movimento segue no início de 2021. O mês de janeiro encerrou com uma 
média mensal de 120 mil consumidores. (SDE, 03/02/2021). 
 

 O Conselho Nacional do Trabalho elaborou, no início de 2021, juntamente com a 
participação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) uma série de propostas de medidas trabalhistas para fortalecer as empresas 
na pandemia e contribuir para que o Brasil supere a crise atual. Entre as sugestões 
estão a reedição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda e a flexibilização das regras do lay-off. (CNC, 03/02/2021). 
 

 No início do ano as liquidações de verão começam a surgir. Segundo a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), em dezembro, a 
intenção de consumo das famílias baianas registrou alta de mais de 7,2%, 
representando um cenário mais otimista. (A Tarde/UOL, 04/02/2021). 
 

 De acordo com a CNC, a categoria de vestuário e calçados, seguida pelos artigos de 
uso pessoal e doméstico são destaques nas maiores intenções de compras dos 
consumidores. Portanto, mais de cinco mil estabelecimentos da capital baiana e da 
Região Metropolitana de Salvador (RMS) estão participando da 23ª edição da 
Liquida Salvador, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), 
oferecendo descontos entre 10% e 70% em diversos segmentos. (A Tarde/UOL, 
04/02/2021). 

 
 Com o cancelamento do ponto facultativo do Carnaval 2021, as escolas da rede de 

ensino privado manterão as aulas online e o comércio terá funcionamento normal 
durante os dias 15 a 17 de fevereiro. Assim, o comércio deverá funcionar 
normalmente. (A Tarde/UOL, 05/02/2021). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O segundo ciclo da capacitação, realizada pela Secretaria Municipal de Promoção 
Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), é voltado às pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, e faz parte do conjunto de ações de retomada econômica 
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para a população carente, mais impactada em função da pandemia do coronavírus. 
Ao todo, estão sendo ofertados oito qualificações profissionais, ministradas pelo 
Senac. (Fecomércio). 
 

 Na quinta-feira, 04/01, às 17h, no 9º andar da Casa do Comércio, está pevisto o 
lançamento da Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT) da Fecomércio-BA. A ação é 
parte do mais novo projeto desenvolvido pela entidade, visando o fomento à 
inovação no comércio de bens, serviços e turismo da Bahia, em parceria com o 
Sebrae. Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+, aceleradora de negócios baiana, 
será o coordenador da nova câmara. Dentre as instituições públicas, a  Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), - Secretaria Municipal 
de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (Sedur) confirmaram a adesão. Entre as empresas 
privadas, estão a Solutis, o espaço Colabore, o Hub Salvador, o Hub de Inovação do 
Banco do Nordeste (BNB) e os braços sociais que compõem o Sistema Fecomércio-
BA: Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac). (Fecomércio). 
 

 O projeto de construção de um terminal náutico em Cachoeira, como parte do 
Prodetur Nacional Bahia, foi apresentado à nova prefeita da cidade, Eliana 
Gonzaga, em visita técnica de equipe da Secretaria de Turismo do Estado  (Setur-
BA), na segunda-feira (1º). Com investimento em torno de R$ 3,3 milhões, o 
terminal contará com ponte de acesso, ponte móvel e flutuante principal. O 
projeto prevê ainda a requalificação urbanística e paisagística de seu entorno, que 
inclui jardins, iluminação pública e obras de drenagem das águas pluviais para 
preservar toda a pavimentação.  A conclusão está prevista para o primeiro 
semestre de 2021. Desenvolvido pela Setur-BA, com financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Prodetur Nacional Bahia executa 12 
obras de infraestrutura náutica na Baía de Todos-os-Santos. São marinas, 
atracadouros e terminais, além de uma obra de cunho cultural, que é a 
requalificação do Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, em Caboto/Candeias. 
(Setur). 
 

 O destino turístico de Morro de São Paulo recebeu no dia 02 os participantes da 
sétima edição do Rally dos Mares, de Salvador, com o número recorde de 170 
inscritos.  A prova reúne esportistas de vários estados brasileiros, além de dois 
estrangeiros. A novidade este ano é a presença feminina, com três representantes 
na equipe de São Paulo. Durante cinco dias, os participantes navegam até Ilhéus, 
num percurso total de 400 km. Segundo a organização, todas as medidas de 
segurança protocolares contra o coronavírus foram tomadas ao longo da prova e, 
sobretudo, nos hotéis. (Setur). 
 
 

6. Comércio Exterior 
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 A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro, 
informou o Ministério da Economia. O déficit veio abaixo do estimado em pesquisa 
da Reuters com economistas, que apontava para saldo negativo de US$ 2 bilhões 
para o mês, e também foi inferior ao déficit de janeiro de 2020, de US$ 1,684 
bilhão. No acumulado do mês, as exportações somaram US$ 14,808 bilhões, com 
alta de 2,2% sobre janeiro do ano passado, enquanto as importações foram de US$ 
15,933 bilhões com queda de 1,5%.  
 

 O déficit comercial de janeiro foi explicado pelo aumento das importações, apesar 
do comparativo interanual ser negativo. As importações somaram US$ 15,9 
bilhões, mas ficaram acima do esperado. Esse resultado foi decorrente também da 
compra de uma plataforma de petróleo. Entre as exportações, vale destacar o 
aumento das vendas de minério de ferro, milho e açúcar (todos produtos básicos). 
 

  As importações também foram puxadas por produtos agrícolas, que cresceram 
22,3%, com destaque para a soja, com crescimento de 487,26% em comparação ao 
ano passado, e de trigo e centeio não moídos (35,1%). Na indústria de 
transformação, que responde pela maior fatia das importações (92,3% em janeiro), 
a alta foi de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.  
 

 No mês passado, as exportações do setor de agropecuária recuaram 2,6% em 
comparação a janeiro de 2020 pela média diária, enquanto as da indústria 
extrativa apresentaram variação positiva de 35,3%. As exportações de minério de 
ferro e seus concentrados cresceram 73,6%, desempenho atribuído à valorização 
dos preços (+45%), bem como ao aumento do volume exportado (+19,6%), em 
uma conjuntura de oferta limitada por parte dos principais produtores mundiais, 
como Brasil e Austrália. Estímulos econômicos na economia global incentivarem o 
consumo de aço, que por sua vez incentivou o consumo de minério de ferro. 
 

 Influenciada por preços mais altos e aumento das exportações, a corrente de 
comércio do Brasil cresceu 10,2% em janeiro deste ano, na comparação com o 
mesmo período de 2020. Dessa maneira, o indicador, que soma o valor de 
exportações e importações, atingiu US$ 30,74 bilhões no primeiro mês de 2021. O 
resultado é positivo, mas ainda é cedo para traçar cenários mais amplos para o 
resto do ano.  
 

 As exportações exibem um trunfo neste momento: o bom desempenho econômico 
da China e dos preços das commodities, com destaque para o minério de ferro. 
Assim, ainda que a perspectiva seja de um esfriamento desse boom de preços ao 
longo do ano, não é descartável saldos mais robustos em 2021 mais do que o 
esperado atualmente.  A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) calcula que a 
balança comercial registrará em 2021 um superávit de US$ 53 bilhões, resultado 
de US$ 168,1 bilhões em exportações e US$ 221,1 bilhões em importações. A 
Tendências Consultoria tem projeção parecida, de US$ 52,1 bilhões, enquanto que 
a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) projeta altas de 14% para as 
exportações e de 7% para as importações neste ano.  
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 O aumento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado vem arranhando a 

imagem do Brasil no exterior, num momento em que líderes empresariais e de 
governo em todo o mundo defendem iniciativas de proteção ao meio ambiente. 
Além de elevar as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, os altos índices 
de desmatamento nesses biomas ameaçam as exportações brasileiras de 
commodities. Na avaliação de executivos e especialistas em comércio exterior e 
agronegócio, o alerta é claro e preocupa não apenas em relação à reputação do 
Brasil no cenário internacional, como também quanto à participação do país na 
produção de alimentos, atualmente uma das maiores do mundo. (Valor 
Econômico, 03/02/2021). 
 

 Na euforia de uma retomada pós-pandemia, projetada por analistas como 
resultado da vacinação em massa no planeta, os primeiros lugares da fila deverão 
ser ocupados por países de economia comprometida com a agenda de 
sustentabilidade. Precificação de carbono e outros mecanismos que punem 
impactos ambientais desafiam a competitividade no comércio exterior, acelerando 
uma tendência já em alta antes da atual crise. “O Brasil está atrasado nesse 
processo e, devido a uma leitura ideologizada, caminhamos para o precipício”, diz 
Sérgio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas. (Valor Econômico, 
02/02/2021). 
 

 Mercadorias exportadas carregam pegada de carbono e de água para países 
consumidores, o que eleva pressões. “A gestão ambiental deixou de ser o cachorro 
que dorme no lado de fora da casa”, ilustra Leitão, apontando reflexos no 
agronegócio exportador. “Já não é uma verdade absoluta que nossa produção é 
limpa e barata, e que o mundo necessariamente terá que comprar de nós para 
alimentar a população, sejamos sustentáveis ou não. (Valor Econômico, 
02/02/2021). 
 

 “Com soja, carne e petróleo na ponta das exportações, temos que saber vendê-los 
de forma convincente e acender o alerta contra sanções pelo desmatamento”, 
analisa Antônio Francisco Silva Júnior, professor de finanças na Universidade 
Federal da Bahia (Ufba). Os riscos, segundo ele, podem levar à desvalorização da 
moeda, com aumento do custo de captação, bem como de financiamento da 
dívida no exterior. (Valor Econômico, 02/02/2021).  
 
 

7. Finanças Públicas 
 
 

 Há um amplo consenso de que a pandemia de covid-19 exacerbou a desigualdade 
dentro dos países. Menos frequentemente observado é o impacto sobre a 
desigualdade entre os países, que tem se movido na direção oposta, devido ao 
efeito desproporcional que o vírus teve nas economias avançadas. No início da 
pandemia, muitos esperavam que os países mais pobres seriam atingidos com 
muito mais força do que os países ricos. Em uma pesquisa de maio de 2020 do 
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Painel de Especialistas Econômicos da Iniciativa em Mercados Globais, a maioria 
concordou que "o dano econômico do vírus e dos bloqueios acabará sendo 
desproporcionalmente forte para os países de renda baixa e média". E os 
legisladores tinham uma visão semelhante, como a diretora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, observando em abril que, “assim 
como a crise da saúde atinge com mais força as pessoas vulneráveis, a crise 
econômica atinge mais duramente os países vulneráveis”. (Project Syndicate, 
02/2021). 
 
 

 Em setembro de 2000, 189 países assinaram a “Declaração do Milênio”, definindo 
os princípios da cooperação internacional para uma nova era de progresso em 
direção a objetivos comuns. Saindo da Guerra Fria, havia confiança na capacidade 
de construir uma ordem multilateral capaz de enfrentar os grandes desafios da 
época: fome e miséria, degradação ambiental, doenças, choques econômicos e 
prevenção de conflitos. Em setembro de 2015, todos os países novamente se 
comprometeram com uma agenda ambiciosa para enfrentar os desafios globais 
juntos: a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O mundo 
experimentou tendências divergentes, levando ao aumento da prosperidade 
globalmente, enquanto as desigualdades permanecem ou aumentam. As 
democracias se expandiram ao mesmo tempo em que o nacionalismo e o 
protecionismo ressurgiram. Nas últimas décadas, duas grandes crises perturbaram 
as sociedades e enfraqueceram as estruturas políticas comuns, lançando dúvidas 
sobre a capacidade de superar choques, abordar suas causas profundas e garantir 
um futuro melhor para as gerações vindouras. Eles também se lembram de como 
se é interdependente. (Project Syndicate, 02/2021).  
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção (2020-2021)(1)
 
(%) 

Mensal Ano 
12 
Meses 

Nov. Dez. Jan./21 Fev. Tendência 

Indústria (out.) -6,5 -6,9 -6,2 -3,2 -1,5 -1,0  
 

Comércio (out.) 11,3 -4,4 -2,4 4,3 2,9 -0,6  
 

Serviços (out.) -6,9 -17,2 -14,8 -5,6 -6,2 -4,2  
 

Agricultura (nov.)(2) 21,5    21,5 21,5 21,5 
 

Exportações (nov.) 2,2 -7,2 -11,8  5,8 0,3 0,2 
 

Importações (nov.) -3,1 -32,6 -35,5  -1,5 12,0 10,0 
 

ICMS (nov.)(3) 15,7 0,6 -0,4  4,6 4,9 -1,8 
 

FPE (nov.)(3) 12,3 -4,3 1,2  6,2 12,3 -12,5 
 

Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  

Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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