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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 

O Senado argentino aprovou, dia 4, o que ficou conhecido como imposto sobre grandes 
fortunas, mas que se trata de uma taxa extraordinária, com recolhimento único. Pelas 
estimativas do governo, a taxa terá de ser paga por 12 mil contribuintes que têm um 
patrimônio declarado superior a 200 milhões de pesos argentinos (ou R$ 12,6 milhões, 
pelo câmbio oficial). A lei entra em vigor em janeiro. 

O objetivo do governo é arrecadar 300 bilhões de pesos (R$ 19 bilhões) para amenizar o 
impacto da pandemia do coronavírus na economia argentina. As alíquotas da taxa 
extraordinária serão progressivas. O percentual mínimo será de 2% do patrimônio. Está 
previsto um teto de 3,5% para fortunas superiores a 3 bilhões de pesos (R$ 190 milhões). 

Em dezembro, o governo argentino deixará de pagar o Ingresso Familiar de Emergência 
(IFE), benefício que tem sido distribuído a famílias de baixa renda desde o começo das 
medidas de isolamento social para conter o avanço do contágio. O governo diz que o 
imposto é necessário para garantir subsídios e outros auxílios para essas famílias, bem 
como conceder crédito para pequenas e médias empresas com dificuldades financeiras 
durante a pandemia. 

O Japão vai abandonar a distribuição de benefícios em dinheiro para todo o país e outros 
grandes gastos que dariam à sua economia um impulso imediato, e adotará uma 
abordagem de mais longo prazo. 
 
O premiê japonês, Yoshihide Suga, optou por limitar o estímulo de curto prazo. Ao 
divulgar ontem seu primeiro grande plano econômico desde que assumiu o cargo, em 
setembro, ele descreveu a pandemia como uma oportunidade para melhorar o potencial 
de crescimento do país no longo prazo. 
 
O pacote não inclui uma segunda distribuição em dinheiro de quase US$ 1.000 para cada 
residente do Japão, como no fim de junho. O novo plano prevê a distribuição de US$ 500 
em dinheiro para famílias chefiadas por mãe ou pai solteiros, com adicional para quem 
tem mais de um filho. 
 
Além disso, pequenas empresas que receberam benefícios de quase US$ 20 mil no início 
do ano não conseguirão mais recursos, embora outras medidas continuem como 
empréstimos a baixo custo. 
 
O objetivo, segundo ele, é “conseguir um grande avanço rumo ao crescimento por meio 
da tecnologia verde e digital”. Um pacote de gastos prevê o equivalente a US$ 176 bilhões 
para essas mudanças. O governo japonês planeja um fundo de US$ 20 bilhões para ajudar 
empresas a desenvolverem tecnologias inovadoras para combater as emissões de 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/projeto-de-imposto-sobre-grandes-fortunas-avanca-na-argentina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/projeto-de-imposto-sobre-grandes-fortunas-avanca-na-argentina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/argentina-tenta-conter-disparada-do-dolar.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/argentina-tenta-conter-disparada-do-dolar.shtml
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carbono. 
 
A economia da zona do euro poderá voltar a contrair neste quarto trimestre e a 
recuperação no próximo ano será mais lenta do que se espera por causa das novas 
restrições adotadas pelos países para conter a covid-19, alertou ontem a presidente do 
Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. 
 
Segundo ela, a atividade do setor de serviços está sendo “severamente restringida” pelo 
recente aumento nos casos de covid-19, e que os dados econômicos recentes “sugerem 
um impacto de curto prazo mais pronunciado da pandemia na economia e uma fraqueza 
mais prolongada na inflação do que o previsto anteriormente”. 
 
O BCE agora estima que a economia da zona do euro, de quase US$ 13 trilhões, deve 
encolher 2,2% no quarto trimestre e encerrar o ano com uma contração de 7,3%. Para 
2021, a estimativa de crescimento da economia caiu para 3,9%, de uma expectativa inicial 
de expansão de 5%. Para a inflação, a expectativa é de uma alta dos preços ao consumidor 
de apenas 0,2% neste ano, abaixo da meta do BCE de 0,3%. Para 2021, a inflação deve se 
acelerar para 1%. 
 
Os dirigentes da União Europeia (UE) desbloquearam um pacote financeiro de € 1,8 
trilhão, visando contribuir para que a economia se recupere da recessão induzida pela 
pandemia. A medida foi tomada após alcançarem uma solução de compromisso com a 
Polônia e a Hungria, disse o presidente do Conselho Europeu Charles Michel, que reúne os 
líderes da UE. 
 
O acordo em torno do Quadro Financeiro Plurianual (MFF, nas iniciais em inglês), de € 1,1 
trilhão, e do histórico fundo de recuperação de € 750 bilhões também abre o caminho 
para que o bloco de 27 países aprove reduções mais ambiciosas de emissões de gases-
estufa – de 55% até 2030, em relação aos níveis de 1990, em vez dos 40% pactuados 
anteriormente. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mostra que as vendas do comércio varejista cresceram 0,9% em 
outubro, sexta taxa positiva consecutiva desde maio. Com isso, o patamar do varejo bateu 
recorde pela terceira vez seguida, ficando 0,9% acima de setembro e 8,0% superior 
a fevereiro, nível pré-pandemia. Em relação a outubro de 2019, o comércio cresceu 8,3%, 
alcançando a quinta taxa positiva consecutiva e a maior para um mês de outubro desde 
2012 (9,2%). 
 
Esse resultado de outubro mostra um repique para cima, mas é preciso ter cuidado para 
avaliar como uma retomada da aceleração. No mínimo, mostra um “fôlego da economia 
num patamar que já estava alto”, analisa o gerente da PMC, Cristiano Santos. 
 



 

3 

Semanal (07-13/12/2020) 
 

Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE, aponta que o setor 
de serviços cresceu 1,7% na passagem de setembro para outubro, o quinto resultado 
positivo consecutivo, acumulando ganho de 15,8% nesse período. O resultado, porém, 
ainda é insuficiente para compensar as perdas de 19,8% entre fevereiro e maio, geradas 
pela pandemia. 
 
Em relação a outubro de 2019, o setor recuou 7,4%, registrando a oitava taxa negativa 
seguida nessa comparação. No ano, a queda foi de 8,7%, enquanto nos últimos 12 meses, 
o recuo chegou a 6,8%, resultado negativo mais intenso desde o início da série histórica, 
em dezembro de 2012 para esse indicador. 
 
Dentre os setores mais afetados pela pandemia, o de Transportes (1,5%) cresceu pelo 
sexto mês consecutivo, enquanto o de Serviços prestados às famílias (4,6%) atingiu a 
terceira alta seguida. Porém, no ano, o primeiro ainda acumula retração de 8,5% e o 
segundo, de 37,7%. 
 
Já o índice de Atividades turísticas apontou expansão de 7,1% frente ao mês 
imediatamente anterior, sexta taxa positiva seguida, período em que acumulou ganho de 
102,6%. Contudo, o segmento ainda precisa avançar 54,7% para retornar ao patamar de 
fevereiro. 
 
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculada 
pelo IBGE fechou o mês de novembro com alta de 0,89%, ante um avanço de 0,86% em 
outubro. O resultado ficou acima do intervalo das estimativas dos analistas, que previam 
uma alta entre 0,70% e 0,85%, com mediana positiva de 0,78%. 
 
A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 3,13%. Em 12 meses, o resultado foi de 
4,31%, dentro das projeções dos analistas, que iam de 4,06% a 4,88%, com mediana de 
4,19%. 
 
De acordo com Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IBGE, esse acumulado de 4,31% 
ainda reflete a forte alta de preços de dezembro do ano passado por causa da cotação das 
carnes. Kislanov explicou que alta no preço dos alimentos reflete o aumento da demanda, 
ainda sustentada pelos auxílios concedidos pelo governo, e também pela restrição de 
ofertas no mercado doméstico de vários produtos. 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), na última reunião deste 
ano, decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) a 2% ao ano. A definição ocorre em meio 
à pressão inflacionária, especialmente com a alta nos preços de alimentos e combustíveis. 
Essa depois de longo ciclo de queda, iniciado em julho de 2019. O comitê sinalizou que 
deve manter a taxa neste patamar na próxima reunião, mas anunciou que abandonará em 
breve o compromisso de não subir juros. 

No comunicado da decisão, a autoridade monetária se mostrou mais preocupada com a 
inflação, mas reforçou que a alta na inflação é temporária e deve arrefecer em 2021, 
dentro do chamado horizonte relevante, para quando o comitê entende que a política 
monetária terá efeito. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/inflacao-e-taxa-de-juros-devem-subir-em-2021-preve-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-beltrao/2020/12/irresponsabilidade-impar-e-inflacao.shtml
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O BC revisou as projeções para a inflação no cenário básico, com a taxa de juros a 2% a.a. 
em 2020, 3% a.a. em 2021 e 4,50% a.a. em 2022, e o dólar a R$ 5,25. As projeções do 
Copom para a inflação são de 4,3% para 2020, 3,4% para 2021 e 3,4% para 2022. 
 

1.3 Cenário Baiano 

A economia baiana iniciou o quarto trimestre do ano de maneira animadora com base nos 
dados das pesquisas mensais do IBGE referentes ao mês de outubro, sistematizadas e 
analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
 
O destaque mais uma vez foi o comércio varejista que vem registrando crescimento 
consecutivo nas duas comparações: em relação ao mês anterior e ao ano de 2019. 
 
Em outubro, as vendas no comércio varejista baiano cresceram, com ajuste sazonal, em 
relação a setembro 3,5%, sendo a maior taxa entre as 27 unidades da Federação e o sexto 
crescimento consecutivo. Em comparação com igual mês do ano anterior, o incremento 
foi de 11,3%, terceira taxa positiva seguida. 
 
O segmento Móveis e eletrodomésticos foi o de maior expansão (54,5%) e registra quinto 
crescimento consecutivo, apesar da redução do valor do auxílio emergencial pelo segundo 
mês, parte da poupança gerada por este auxílio começa a ser direcionada para este 
segmento e o de materiais de construção que registra aumentos seguidos desde junho. 
 
No acumulado do ano, o desempenho do comércio ainda continua negativo em 4,4%, 
devido às fortes quedas registradas no segundo trimestre, auge das medidas de contenção 
da pandemia. 
 
Após crescer dois meses seguidos, 1,5% e 4,3%, em agosto e setembro, respectivamente, 
em outubro de 2020, a produção industrial (de transformação e extrativa mineral) da 
Bahia, ajustada sazonalmente, recuou levemente 0,1% frente ao mês de setembro. Esse 
resultado reflete acomodação da produção para se adequar ao nível da demanda que 
cresce no quarto trimestre em ritmo moderado. 
 
Na comparação com igual mês do ano anterior, a indústria baiana assinalou recuo de 
6,5%. No acumulado do ano, a indústria registrou queda de 6,9%, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. O indicador no acumulado dos últimos 12 meses apresentou 
redução de 6,2%. 
 
O setor de serviços, o mais afetado pela pandemia, com a flexibilização das atividades 
econômicas, vem respondendo de maneira satisfatória, crescendo pela terceira vez 
consecutiva em relação ao mês anterior. Em outubro, registrou a maior taxa entre os 
estados pesquisados, 10,8%. 
 
Em relação ao ano de 2019, os efeitos da pandemia sobre o setor de serviços são 
evidentes. Na comparação com outubro do ano passado, o volume de serviços na Bahia 
caiu 6,9%, menor queda desde março. O indicador acumulado no ano decresceu 17,2% e o 
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indicador acumulado em 12 meses contraiu 14,8%. 
 
Os efeitos negativos do distanciamento social ficam evidentes quando destacamos 
algumas atividades em que o contato físico é importante, como as atividades ligadas aos 
serviços prestados às famílias que desde março apresentam quedas expressivas. Em 
outubro, registrou a menor retração na taxa desde o inicio da pandemia, -6,9%. 
 
Outra atividade importante na economia do estado, o comércio exterior, apresentou em 
novembro crescimento de 2,2% nas exportações, comparado a igual mês do ano anterior. 
No acumulado do ano até novembro, as exportações baianas chegaram a US$ 7,1 bilhões, 
com queda de 7,2% na mesma base de comparação, mantendo trajetória negativa estável 
ao longo do ano, mesmo em um contexto de retração da atividade econômica global, mas 
com redução muito abaixo do que se previa no início da pandemia. 
 
Com relação às importações, houve recuo de 3,2% em novembro. Mesmo assim, o 
resultado é positivo, considerando o desempenho dos últimos meses. A melhora é reflexo 
de alguma reação da atividade econômica, principalmente a industrial (as compras de 
bens intermediários que englobam insumos e matéria prima, cresceram 19,4%), resultado 
da retomada da demanda interna, em especial do consumo, demonstrado pela vigorosa 
reação da demanda por bens de consumo duráveis que chegou ao mês passado a 146,3%. 
 
Outro indicador que busca captar e antecipar a dinâmica econômica, o Índice de 
Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela SEI, embora restrito à 
capital baiana, em outubro de 2020, avançou 17,8%, frente ao mês imediatamente 
anterior, na série livre de influências sazonais. 
 
O índice de atividades turísticas da Bahia, em outubro, apresentou o maior crescimento 
entre os estados pesquisados com expansão de 24,4% frente ao mês imediatamente 
anterior, mostrando a imediata resposta do turismo no estado às medidas de 
flexibilização. Como Salvador é uma cidade turística, o IMEC ressalta sua importância, 
mostrando a importância do turismo para a dinâmica econômica de Salvador e a relação 
direta com o índice de atividades turísticas da Bahia. 
 
Portanto, pode-se concluir que a Bahia mantém o ritmo de recuperação econômica desde 
julho. Os dois últimos meses do ano podem sofrer uma redução diante do aumento dos 
casos de covid-19 e das medidas de restrição adotadas pelas autoridades sanitárias e 
voltadas especialmente para o setor de serviços como bares e restaurantes e lazer, 
resultando em um crescimento mais modesto da atividade econômica no quarto 
trimestre. 
 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

2. Agropecuária 

 A estimativa de novembro para a safra nacional de 2020 alcançou 252 milhões de 
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toneladas, 4,4% superior à obtida em 2019 (241,5 milhões de toneladas). A área a 
ser colhida foi de 65,3 milhões de hectares, aumento de 2,1 milhões de hectares 
(3,3%) frente à área colhida em 2019. O arroz, o milho e a soja são os três 
principais produtos deste grupo, que, somados, representam 92,7% da estimativa 
da produção e respondem por 87,1% da área a ser colhida. (IBGE, 11/12/2020). 
 

 A estimativa para a produção baiana de cereais, oleaginosas e leguminosas foi 
revisada pelo IBGE, somando agora 10 milhões de toneladas em 2020, o que 
representa uma expansão de 21,5% na comparação com 2019 – o melhor 
resultado da série histórica da pesquisa.  
 

 As áreas plantada e colhida ficaram projetadas em 3,1 milhões de hectares (ha), o 
que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma ligeira retração de 0,4% na 
comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média dos grãos estimada é 
de 3,2 t/ha, cerca de 21,9% superior à do ano passado. 

 

 A produção de algodão (caroço e pluma) ficou mantida em torno de 1,48 milhão de 
toneladas, um patamar próximo ao da safra anterior (1,5 milhão de toneladas). A 
área colhida de 315 mil ha teve recuo de 5,1% na mesma base de comparação.  
 

 A soja ficou estimada em cerca 6,1 milhões de toneladas, a segunda maior da série 
histórica do levantamento – inferior apenas à de 2018 (6,2 milhões de t). Com isso, 
houve expansão de 14,3% em relação ao volume produzido em 2019, com área 
colhida de 1,6 milhão de ha (2,6% acima da safra anterior) e rendimento médio de 
3,8 t/ha (11,5% maior que 2019). 
 

 A safra de milho foi revisada mais uma vez, projetada em 2,6 milhões de toneladas, 
alta de 49,3% em relação a 2019, em 624 mil ha plantados. A primeira safra do 
cereal foi responsável por 1,8 milhão de t (31,8% acima de 2019) em 363,5 mil ha. 
Por sua vez, a estimativa da segunda safra foi ampliada de 650 mil para 800 mil 
toneladas com expressiva alta interanual (135,5%) em 260 mil hectares colhidos. 
 

 A produção total de feijão ficou mantida em 290 mil toneladas, mesmo patamar de 
2019. A área colhida totalizou 424 mil ha (8,8% inferior a 2019). A primeira safra de 
135,9 mil toneladas teve recuo de 21,4% em relação ao ano anterior. A 
contribuição da segunda safra foi reestimada foi de 154,2 mil t, alta de 31,1% na 
comparação anual.  
 

 A produção total de café ficou estimada em 246 mil toneladas este ano, um 
crescimento de 36,3% na comparação anual. A safra do tipo arábica ficou 
projetada em 120,5 mil t, variação anual de 66,4%; e a do canéfora, em 125,5 mil t, 
correspondendo a uma expansão de 16,1% na comparação com 2019.  
 

 

3. Indústria 
 

 A produção industrial da Bahia, divulgada pelo IBGE na Pesquisa Industrial Mensal 
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(PIM), recuou 0,1%, em outubro de 2020, frente a setembro, na série com ajuste 
sazonal, após altas em maio (7,5%), junho (1,9%), julho (11,3%), agosto (1,5%) e 
setembro (4,3%). Com o resultado acumulado de 28,9% em seis meses, o setor 
está 7,6% abaixo do patamar de fevereiro, antes da pandemia de covid-19. No 
acumulado do ano a produção encontra-se negativa (-6,9%). O acumulado dos 
últimos 12 meses é de -6,2%. (IBGE, 09/12/2020). 
 

 Entre as atividades, a influência mais relevante na passagem de setembro para 
outubro (série com ajuste sazonal) foi de Preparação de couros e fabricação de 
artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, com alta de 10,5%. Muito 
prejudicado nos meses críticos da pandemia, o ramo acumulou expansão de 
121,5% nos últimos seis meses, mas ainda assim se encontra 3,9% abaixo do 
patamar de fevereiro. (SEI, 09/12/2020). 
 

 Em relação a outubro de 2019, a indústria baiana recuou 6,5%, pelo sétimo mês 
consecutivo nessa comparação. Seis das 12 atividades pesquisadas assinalaram 
queda da produção. A principal contribuição negativa foi de Veículos (-32,4%), 
seguida por Metalurgia (-15,0%), Extrativas (-8,1%), Couro, artigos para viagem e 
calçados (-8,9%) e Derivados de petróleo (-1,1%). (IBGE, 09/12/2020). 
 

 O consumo de energia elétrica no país, de acordo com o boletim InfoMercado 
Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), após registrar 
consecutivas altas desde julho, recuou 0,7% em novembro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. Os dados prévios do boletim ainda apontam para 
uma queda de 4,4% no mercado regulado e um crescimento de 7,7% no Ambiente 
de Contratação Livre – ACL. Os resultados consideram todas as cargas, inclusive as 
que migraram de um segmento ao outro neste período. Parte da retração do 
Ambiente de Contratação Regulada (ACR) pode ser explicada por uma atividade 
menor em lojas físicas, tanto no comércio como em serviços de menor porte, se 
compararmos novembro de 2020 com 2019. O retorno de parte das empresas para 
o trabalho presencial, após meses em regime remoto, também pode ajudar a 
explicar o movimento. (CCEE, 09/12/2020). 
 

 A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informou ao mercado que finalizou a venda 
de 100% de suas participações em quatro campos terrestres, localizados na Bacia 
do Tucano, no interior do estado da Bahia, para a Eagle Exploração de Óleo e Gás 
Ltda (Eagle). Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação 
foi concluída com o pagamento de US$ 2,571 milhões para a Petrobras, já com os 
ajustes previstos no contrato. O valor recebido no fechamento se soma ao 
montante de US$ 602 mil pagos à Petrobras na assinatura do contrato de venda, 
totalizando US$ 3,173 milhões. Os campos terrestres denominados de Conceição, 
Quererá, Fazenda Matinha e Fazenda Santa Rosa estão localizados a cerca de 110 
km da cidade de Salvador. A produção média desses campos de janeiro a outubro 
de 2020 foi de aproximadamente 24,30 mil m3 /dia de gás natural (153 boe/dia), 
não havendo produção de óleo. Após a conclusão da venda, a Eagle passará a deter 
100% de participação nessas concessões. (Petrobras, 09/12/2020). 
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 A Parapanema S.A. apresentou esclarecimentos sobre o requerimento de falência 

da Companhia, divulgado em coluna específica do jornal Valor Econômico, edição 
de 11/12/2020, formulado por Scotiabank Brasil S/A Banco Múltiplo. Segundo a 
Parapanema, a mesma não foi citada até o presente momento a respeito de 
eventual pedido de falência ajuizado pelo Scotiabank. A empresa, nesse contexto, 
tomou as medidas judiciais necessárias com o objetivo de sustar a cobrança e os 
efeitos negativos de referidos protestos, tendo obtido, em 10 de dezembro de 
2020, decisão judicial favorável. A Parapanema informou que as renegociações de 
suas dívidas com seus principais credores financeiros prosseguem, conforme fatos 
relevantes divulgados em 16 de março e 6 de maio de 2020, tendo sido proposto, 
recentemente, pelo Grupo Buritipar, um de seus acionistas de referência, a 
possibilidade de lock-up de sua participação acionária na Companhia no âmbito de 
referidas renegociações. (Parapanema, 11/12/2020). 

 

4. Comércio Varejista 
 

 As vendas no comércio varejista baiano cresceram 11,3% em outubro de 2020, na 
comparação com igual mês do ano anterior. Essa taxa foi superior à média nacional 
(8,3%). No acumulado do ano, a taxa foi negativa em 4,4%, mas em ritmo reduzido 
quando observado a taxa no mês imediatamente anterior para igual comparação (-
6,2%). (IBGE, 10/11/2020). 
 

 Na análise sazonal, o comércio varejista no estado baiano registrou taxa positiva de 
3,5%, sendo a mais alta das unidades federativas e o sexto crescimento 
consecutivo. (IBGE, 10/11/2020). 
 

 As maiores influências positivas em outubro vieram do segmento Móveis e 
eletrodomésticos, Outros artigos de uso pessoal e doméstico e Combustíveis e 
lubrificantes. O comportamento do segmento de Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo registrou um tímido crescimento nesse mês. 
(IBGE, 10/11/2020).  
 

 No comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção o crescimento foi de 
3,2% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. No acumulado dos 
últimos 12 meses, a variação foi negativa em 6,0%. (IBGE, 10/11/2020). 
 

 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou queda de 18,8% nas vendas 
em outubro de 2020, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a 
Material de construção, as vendas nesse mês foram positivas em 10,9%, no mesmo 
período de comparação (IBGE, 10/11/2020).  
 

 O resultado da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) para o mês de outubro 
divulgado pelo IBGE levou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) a revisar de 1,9% para 2,3% a previsão para a variação do volume 
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de vendas no comércio varejista, em 2020. Essa perspectiva, em um ambiente de 
juros ainda baixos para o padrão histórico do país, leva a entidade a projetar 
avanço de 4,2% em 2021. (CNC, 10/12/2020). 
 

 De acordo com indicador elaborado pelo Departamento Econômico do Santander 
em parceria com a Getnet, o IGet, as vendas no varejo voltaram a cair em 
novembro, após seis meses de crescimentos consecutivos. No varejo restrito, a 
queda foi de 5,5% na comparação com outubro, descontados os efeitos sazonais. 
Na comparação com novembro do ano passado houve recuo de 0,9%. As vendas 
do ampliado recuaram 5,4% ante a outubro e 2,2% no confronto com o mesmo 
mês em 2019. (Valor Econômico, 10/12/2020). 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume de serviços na Bahia, em outubro de 2020 marcou expansão de 10,8%, 
após ter registrado avanço de 6,8% em setembro. Essa é a terceira variação 
positiva consecutiva, acumulando um ganho em torno de 22,0% no período. É 
importante destacar que entre os meses de agosto e outubro houve uma 
retomada gradual de algumas atividades, tais como: movimentação de passageiros 
urbanos, intermunicipal e nos aeroportos, funcionamento de serviços públicos e 
meios de hospedagem, colaborando para a manutenção da tendência de 
recuperação do setor. 
 

 Conforme o IBGE, o volume de serviços da Bahia retraiu 6,9%, em relação ao 
mesmo mês do ano de 2019. Três das cinco atividades puxaram o volume de 
serviços para baixo, com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de 
Serviços prestados às famílias (-32,8%), seguido por Serviços profissionais, 
administrativos e complementares (-14,6%), e Serviços de informação e 
comunicação (-6,2%). Em contrapartida, Outros serviços (6,5%) e as atividades de 
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,8%) avançaram. 
 
 

 A receita nominal de serviços da Bahia retraiu 6,9%, em relação ao mesmo mês do 
ano de 2019. Três das cinco atividades puxaram a receita de serviços para baixo, 
com destaque, por ordem de magnitude, as atividades de Serviços prestadas às 
famílias (-33,4%), seguida por Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-12,3%), e Serviços de informação e comunicação (-3,7%). Em 
contrapartida, Outros serviços (9,1%) e as atividades de Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (0,4%) expandiram. 
 

 O Governo da Bahia prorrogou até 31 de dezembro de 2022 o decreto 
12.415/2010, que diz respeito à tributação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) para a compra de 
embarcações por empresas prestadoras de serviços de aluguel e turismo. O 
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decreto determina a continuidade da postergação do pagamento do tributo na 
importação ou aquisição de componentes, partes e peças de embarcações 
produzidos no estado. No caso da importação de embarcações de recreio ou 
esporte por empresas de serviços de aluguel e turismo, além de postergar o 
pagamento do ICMS, o Governo da Bahia manteve a redução da alíquota, 
equivalente a 7%. (Setur). 

 

 Em outubro de 2020, o índice de atividades turísticas nacional cresceu 7,1% frente 
a setembro, sexta taxa positiva seguida, período em que acumulou ganho de 
102,6%. O segmento de turismo ainda necessita avançar 54,7% para retornar ao 
patamar de fevereiro de 2020 (mês que antecedeu aos efeitos da pandemia). As 
medidas contra à covid-19 (como o estímulo ao isolamento social) atingiram de 
forma mais intensa e imediata boa parte das atividades turísticas, principalmente 
ao transporte aéreo de passageiros, restaurantes e hotéis. Regionalmente, as 12 
unidades da federação acompanharam esse movimento de expansão, com 
destaque para Bahia (24,4%), que registrou a variação positiva mais expressiva, 
seguido por Rio Grande do Sul (19,7%), Pernambuco (13,5%), e Santa Catarina 
(12,9%). Em relação à receita nominal, todas as 12 unidades marcaram o mesmo 
ritmo de crescimento e,, nessa comparação, a Bahia registrou a segunda maior 
variação positiva (24,4%) ficando abaixo de Pernambuco (30,4%) e acima do Rio 
Grande do Sul (22,4%). (IBGE). 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado com o mesmo mês do ano 
anterior, Brasil caiu 33,6%, oitava taxa negativa seguida, pressionado, 
principalmente, pela queda na receita de empresas que atuam nos ramos de 
transporte aéreo; restaurantes; hotéis; serviços de bufê; rodoviário coletivo de 
passageiros; agências de viagens; e locação de automóveis. Em termos regionais, 
todas as 12 unidades da federação pesquisadas tiveram recuo nos serviços 
voltados ao turismo, com destaque para São Paulo (-40,9%), Pernambuco (-38,2%), 
Distrito Federal (-36,3%), Rio Grande do Sul (-35,8%), Ceará (-35,2%), e Bahia (-
31,9%). Em relação à receita nominal, todas as 12 unidades marcaram o mesmo 
ritmo de decrescimento. Nessa comparação a Bahia apontou a quinta variação 
negativa mais expressiva (-34,0%), ficando entre Pernambuco (-38,2%) e Rio de 
Janeiro (-32,2%). (IBGE). 

 

6. Comércio Exterior 

 Após três meses de queda, as exportações baianas se recuperaram em novembro 
ao atingirem US$ 748,7 milhões e incremento de 2,2% frente ao mesmo mês de 
2019. Desde outubro as exportações já apresentam números similares aos 
verificados em 2019, em parte graças ao recorde da safra agrícola e à rápida 
recuperação da China. Já as importações, alcançaram US$ 491,3 milhões com 
recuo de apenas 3,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, uma queda bem 
menor que as registradas em meses anteriores, graças ao aumento da demanda 
interna nos últimos meses, o que tem estimulado a busca por bens e insumos no 
exterior. 
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 Considerando a comparação em relação a novembro de 2019, as exportações do 
setor agropecuário cresceram 40%, com destaque para o complexo soja com 
aumento de 53,7%, do algodão em 21,5% e das frutas em 37%. No caso da 
indústria extrativa, houve alta de 23,8%. Na indústria de transformação, o recuo foi 
de 26,2%, puxado pelos derivados de petróleo (-66,4%), petroquímicos (-2,5%) e 
metalurgia (-23,6%). A boa notícia no setor é a volta do crescimento das vendas do 
setor automotivo em 52,7% puxado pelo aumento de embarques para a Argentina, 
que registra o segundo mês consecutivo de alta nas compras, o que vem reduzindo 
a queda acumulada no ano. 
 

 No acumulado Jan/Novembro de 2020, as exportações baianas chegaram a US$ 7,1 
bilhões, com queda de 7,2% na mesma base de comparação, mantendo trajetória 
negativa estável ao longo do ano, mesmo em um contexto de retração da atividade 
econômica global, mas com redução muito abaixo do que se previa no início da 
pandemia. Assim, os volumes embarcados estão positivos (índice de quantum 
cresceu 24,6% até novembro sobre o mesmo período do ano anterior) e o preço é 
que explica a queda nas vendas no ano, com um recuo em média de 25,5%. 
 

 Mesmo com o recuo de 3,2% em novembro, o resultado das importações de US$ 
491,3 milhões é positivo, considerando o desempenho dos últimos meses. O 
aumento, mesmo que pequeno de 0,8% no índice de quantum das importações é 
destaque positivo, e reflete alguma reação da atividade econômica, principalmente 
a industrial (as compras de bens intermediários que englobam insumos e matéria 
prima), cresceu 19,4% frente ao mesmo mês do ano passado. 
 

 Após vários meses com quedas anuais que chegaram a ficar acima de 40%, a 
recuperação das importações é um importante sinal da retomada da demanda 
interna, em especial do consumo, o que é ilustrado pelo crescimento das vendas 
no varejo, além de itens ligados à indústria de transformação, e da vigorosa reação 
da demanda por bens de consumo duráveis que chegou ao mês a 146,3%. 
 

 As importações devem registrar em 2020 seu menor valor desde 2009, mas devem 
paulatinamente ir reduzindo as perdas, no embalo da gradual retomada da 
atividade doméstica, como ocorreu em novembro, aliada à sazonalidade, embora o 
real ainda desvalorizado e a menor demanda por combustíveis limitem a 
recuperação. 
 

 Já as exportações baianas devem fechar o ano de 2020 com receitas em torno dos 
US$ 7,6 bilhões, 7% inferior ao resultado de 2019. Quanto às importações, o 
tombo será maior, devendo chegar a US$ 4,7 bilhões, o que representa uma queda 
de 30% frente ao ano passado. Com esses resultados, o ano deve ser encerrado 
com um saldo positivo de US$ 2,9 bilhões na balança comercial estadual, um pouco 
mais que o dobro do obtido em 2019. O dado, no entanto, será motivado tanto por 
um recuo nas exportações, quanto por uma queda ainda mais forte nas 
importações. 
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 A indústria química recebeu com surpresa a redução da alíquota de importação do 
plástico PVC, medida tomada pela Camex (Câmara de Comércio Exterior) nesta 
semana. Segundo a nova regra, que valerá por três meses e poderá ser renovada, o 
imposto aplicado a países do Mercosul cai de 14% para 4% com quota de 160 mil 
toneladas do material. O setor representado pela Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim) criticou a medida afirmando que a maior preocupação é com a 
falta de diálogo porque, segundo a associação, a medida não foi discutida com o 
setor. Segundo a entidade a medida não foi discutida com o setor e a decisão da 
Camex acontece no momento de reequilíbrio do abastecimento de PVC, em que 
as indústrias brasileiras estão se recompondo das perdas do início da pandemia. 
(Folha de S. Paulo, 11/12/2020). 
 

 Aquecida no mercado doméstico e com volumes recorde de exportação, levaram o 
Brasil a renovar máximas também na importação de soja neste ano. A combinação 
desses fatores, aliada ao dólar em alta, reduziu os estoques domésticos e os 
volumes do grão comprado do Paraguai e Uruguai devem continuar marcantes até 
janeiro. De acordo com dados da Secex, no mês passado as importações 
alcançaram 122,4 mil toneladas, 20 vezes mais que em novembro de 2019, quando 
somaram 6 mil toneladas. As compras custaram US$ 49,2 milhões, ante US$ 1,97 
milhão um ano antes, já que o valor médio da tonelada adquirida aumentou de 
US$ 328,8 para US$ 402,4. O último ano em que o Brasil importou um volume 
expressivo de soja foi em 2014, quando o total chegou a 577 mil toneladas de 
janeiro a novembro. (Valor Econômico, 08/12/2020). 

 

 

7. Finanças Públicas 
 

 A pandemia do vírus corona é um choque que paralisa a oferta e a demanda de um 
amplo conjunto de setores e atividades. É uma crise que não advém de aspectos 
típicos do ciclo econômico, isto é, de descompassos entre os efeitos de expansão 
da capacidade e da demanda oriunda dos investimentos ou do endividamento de 
empresas, famílias e/ou governo ou de dificuldades no balanço de pagamentos. 
Embora seja um fator extraeconômico temporário, sua duração é incerta e os seus 
efeitos são brutais. São terríveis os efeitos para a economia, mas com uma dose de 
otimismo é possível acreditar que alguns dogmas econômicos serão questionados, 
beneficiando, ao menos por um tempo, a qualidade do debate público. Uma 
evidência que enfraqueceu é a propalada tese de que “o dinheiro do governo 
acabou”, que domina o debate econômico brasileiro desde 2015. Ante à 
incontornável necessidade de apoiar empresas e pessoas, o governo suspendeu 
transitoriamente as regras fiscais (teto dos gastos, resultado primário e regra de 
ouro). (FACAMP). 
 

  A análise e a simulação dos efeitos que uma eventual aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 45/2019) traria sobre a economia brasileira é de 
extrema importância para guiar a discussão dos debates sobre à mesma. Dessa 
forma, a elaboração de estudos rigorosos sobre o tema, tentando capturar 
dimensões que vão desde questões de arrecadação tributária, nos vários níveis dos 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/09/industria-da-construcao-alerta-governo-sobre-preocupacao-inflacionaria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/09/industria-da-construcao-alerta-governo-sobre-preocupacao-inflacionaria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/11/tomamos-atitude-de-risco-consciente-para-atender-demanda-na-pandemia-diz-dono-da-unipar.shtml
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entes federativos, até efeitos de longo prazo de crescimento econômico, são vitais. 
Existem bons argumentos teóricos para defender a proposição de que a redução 
da distorção de um sistema tributário pode levar a ganhos em crescimento 
econômico. Contudo, não basta apenas obter o sinal do resultado esperado, neste 
caso, que seja positivo, mas diversos testes de especificações, apresentação de 
erros padrões, procedimentos metodológicos usuais, bons dados e a própria 
magnitude são, todos, clara e igualmente importantes. As informações são de 
Pedro Valls e Emerson Marçal.  
 

 O Tesouro Nacional aproveitou a melhora do humor do mercado financeiro e fez 
um megaleilão de títulos públicos, um dos maiores da história. Foram vendidos R$ 
57 bilhões, o que eleva para R$ 271 bilhões o reforço do caixa do Tesouro 
construído desde o começo de novembro e diminui muito o risco de rolagem dos 
R$ 650 bilhões em dívida que vencem nos quatro primeiros meses de 2021. Desde 
o começo de novembro, o Tesouro vem ampliando o volume de oferta de títulos 
públicos e também alongando o prazo desses papéis, aproveitando a 
impressionante melhora do mercado vinda do exterior. E sem pagar mais caro por 
isso. Para se ter uma ideia, no dia 26 de novembro o Tesouro vendeu LTNs, títulos 
prefixados, com vencimento em 2024 à taxa máxima de 6,5549%. No Leilão 
realizado em 10/12, embora o volume da oferta tenha sido muito maior, o Tesouro 
pagou pelo mesmo papel uma taxa de 5,8275%. Segundo cálculos, desde o começo 
do mês passado, o Tesouro vendeu um total de R$ 286 bilhões em títulos públicos, 
sendo que o volume de vencimentos foi de apenas R$ 15 bilhões. No leilão porém, 
o volume surpreendeu até mesmo os operadores, que já contavam com um lote 
mais reforçado. Foram vendidas 45 milhões de LTNs, sendo 17 milhões no 
vencimento mais longo (janeiro de 2024). Essa colocação representou um aumento 
de 95% do chamado “dv01”, que mede o tamanho do risco colocado no mercado 
com o leilão, levando-se em conta a quantidade e o prazo dos títulos. (Valor 
Econômico, 11/12/2020). 
 

 A PEC fiscal passa por ajustes e votação é incógnita. A versão preliminar do 
relatório sobre as PECs do ajuste fiscal (Pacto Federativo, Emergencial e dos 
Fundos) levada aos líderes partidários e ao governo semana passada ainda passa 
por um processo de análise e discussões pela área técnica da equipe econômica, 
em conjunto com o Congresso. Apesar de a Economia querer passar um sinal de 
austeridade com a medida, a própria pasta tem trazido novas discussões à tona. Há 
uma preocupação com a interpretação de um trecho do artigo que poderia ensejar 
a leitura de que haveria alguma brecha para se ampliar despesa obrigatória, 
driblando o teto de gastos, desde que a medida fosse compensada com receita ou 
corte de despesa. A leitura é controversa, já que em nenhum momento essa 
versão do relatório revoga o regime de teto de gastos, mas sim acrescenta novas 
regras fiscais ao país, determinando medidas de controle de gastos. Além disso, 
com a regra de gatilho, não faz sentido falar em criar despesa obrigatória sem que 
se corte em outro lugar, dado que será preciso voltar para baixo de 95%. De 
qualquer forma, os técnicos estavam analisando se isso demanda ou não algum 
ajuste. (Valor Econômico, 10/12/2020). 
 



 

14 

Semanal (07-13/12/2020) 
 

Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado 
(%) 

Projeção (2020-2021)(1)
   
(%) 

Mensa
l 

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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