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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 

O relatório do World Economic Outlook (WEO), que apresenta análise e projeções da 
equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado dia 14 de abril, após a 
propagação do novo coronavírus, projeta para 2020 retração de 3,0% no Produto Interno 
Bruto (PIB) global. Em janeiro, deste ano, a projeção era de 3,3%, o que aponta para as 
piores conseqüências econômicas desde a crise de 1929. 

As economias avançadas podem recuar 6,1% (projeção anterior de +1,6%), enquanto as 
emergentes deverão ter contração de 1,0% (ante alta de 4,4%). O relatório destaca o 
elevado grau de incerteza nessas projeções, principalmente pela natureza singular da 
crise, que afeta a demanda e oferta simultaneamente. 

Sob esse cenário recessivo, o comércio global poderá recuar 11% em 2020, com forte 
queda nos preços de commodities, sobretudo o petróleo. Como a retração nos preços das 
commodities afeta muito os países mais pobres, o FMI anunciou o imediato alívio de 
serviço de dívida por seis meses para 25 países membros, entre os mais pobres do mundo, 
dentro do mecanismo chamado Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT), 
programa reativado para ajudar no combate aos efeitos econômicos da pandemia. 

 A preocupação com a recessão econômica é tão grande, associada à falta de consenso 
científico sobre a facilidade com que o vírus pode ser transmitido pelo ar ou se aqueles 
que foram infectados estão imunes a novos contágios, que alguns países da Europa e da 
Ásia tentam reabrir gradualmente suas economias, com suspensão de algumas medidas 
de confinamento, como Áustria, Dinamarca, Polônia, Noruega e República Tcheca. 

Indicadores econômicos divulgados dia 16/04, nos EUA, revelaram a escala do colapso na 
demanda do consumidor, na atividade industrial e na confiança empresarial e do 
consumidor, sugerindo que o impacto do confinamento é mais profundo do que se temia. 

Também as vendas no varejo, uma medida das compras em lojas, postos de gasolina, 
restaurantes, bares e on-line, caíram 8,7% em março, com ajuste sazonal em relação a 
fevereiro. Esta foi a maior queda desde o início da série histórica do Departamento do 
Comércio em 1992. 

O Sistema Federal dos Estados Unidos (Fed), informou que a produção industrial dos EUA - 
uma medida que inclui manufatura, serviços públicos e mineração, caiu 5,4% em março 
em relação a fevereiro, com ajuste sazonal, sua maior queda desde 1946. A produção 
manufatureira - maior componente do índice - caiu 6,3% no mês citado, também em 
relação a fevereiro deste ano. 

Diante dessa conjuntura adversa, os números do seguro-desemprego se elevaram 
consideravelmente. Mais 5,2 milhões de norte-americanos solicitaram o beneficio na 
semana passada, elevando o total de pedidos, nas últimas quatro semanas, para 22 
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milhões, o que representa 13,5% da força de trabalho. Analistas estimam que a taxa de 
desemprego deva subir de 4,4% em março para 15% em abril, patamar mais alto no 
período pós-Guerra. 

A Pandemia da Covid-19 atingiu significativamente a China, a segunda economia do 
mundo, no primeiro trimestre do ano, fechando fábricas e mantendo milhões de pessoas 
confinadas em seus lares. O PIB caiu 6,8% no primeiro trimestre em relação a igual 
período de 2019, com recuo de 1,1% da indústria e queda de 15,8% do comércio varejista. 
É a maior contração do PIB desde 1992. 

Na America do Sul a recessão bateu forte na vizinha Argentina que pediu três anos de 
moratória no serviço da dívida externa. A proposta, que foi formalmente exposta na 
semana passada aos credores privados, prevê a suspensão dos pagamentos até 2023, 
desconto de 62% sobre o total dos juros e de 5% sobre o estoque de dívida, conforme o 
ministro da Economia Martin Guzmán. 

 

1.2 Cenário Nacional 

O Banco Central (BC) divulgou que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) subiu 0,35% 
em fevereiro, ante o mês anterior. O resultado veio acima da mediana das estimativas de 
mercado. O indicador do BC permite acompanhamento mais frequente da evolução da 
atividade econômica.  

Embora, surpreendendo positivamente, mas sem chance de reverter à percepção de que 
o primeiro trimestre será de retração econômica. Soma-se a isso a prévia das sondagens 
de confiança, que parecem apontar para um cenário ainda mais negativo nos três meses 
seguintes. 

A atividade econômica cresceu em fevereiro, o que conforme o BC esse resultado não se 
refletiu na arrecadação de impostos federais. Segundo a Receita Federal do Brasil (RFB  os 
dois primeiros meses apresentaram resultados negativos. Na verdade, a arrecadação 
tributária já estava caindo no Brasil antes mesmo da pandemia do novo coronavírus. No 
segundo mês deste ano, os tributos administrados pela RFB (excluída a contribuição à 
Previdência Social) apresentaram queda nominal de 3,4%, na comparação com fevereiro 
de 2019. 

Essa queda na arrecadação deve se verificar, praticamente ao longo de 2020. Essa 
realidade atípica exigiu do governo a elaboração do “orçamento de guerra” elevando 
consideravelmente o déficit primário que pode chegar a 6,6% do PIB este ano e 2,0% em 
2021.  Apesar da elevação da dívida pública, os estímulos são necessários para manter a 
renda de sobrevivência das famílias e a sustentabilidade das empresas neste momento de 
grave crise econômica. 

O FMI divulgou no seu relatório 'Panorama Econômico Mundial', de abril, queda de 5,3% 
na atividade econômica brasileira em 2020. A projeção anterior apontava crescimento de 
2,2% no PIB. A entidade internacional também calcula que a taxa de desemprego do país 
vai alcançar 14,7% no ano. No relatório "A economia nos tempos da Covid-19", publicado 
dia 12/04, o Banco Mundial já previa uma retração de 5% na economia brasileira em 2020. 
Se confirmada, será a maior retração em 58 anos,  levando em consideração a série 

https://oglobo.globo.com/economia/banco-mundial-preve-queda-de-5-na-economia-brasileira-em-2020-2-24366654
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histórica do Banco Central, iniciada em 1962. 

A crise sanitária da pandemia do novo coronavírus resultou na paralisação de diversos 
setores da economia, levando o governo a liberar a realização de acordos para a 
suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada de trabalho e de salários 
na tentativa de conter demissões. 

A expectativa do governo é que acordos de suspensão de contratos ou corte de salários e 
jornadas atinjam 24,5 milhões de pessoas, 73% de todos os trabalhadores com carteira 
assinada no país.  

No meio disso tudo, porém, há quem esteja conseguindo ir na direção contrária, abrindo 
vagas e ampliando o quadro de funcionários efetivos e temporários. A maioria desses 
postos de trabalho está em atividades mais requisitadas justamente devido à crise, como 
é caso dos empregos em hospitais, farmacêuticas e drogarias. 

Funções ligadas à tecnologia também estão mais em alta do que nunca - de 
desenvolvedores a pessoal para trabalhar com marketing digital –, além de mão de obra 
para atender à alta demanda delivery e de compras em supermercados. 

 

1.3 Cenário Baiano 

O setor de Serviços começa a sentir os primeiros efeitos do novo coronavírus, 
principalmente as atividades características do turismo. 

Segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), a taxa média de 
ocupação dos meios de hospedagem, na capital baiana foi de 41,37%, no mês de março de 
2020. Esse resultado ficou abaixo de 14,93 p.p. da taxa média para o mês de março, o 
menor da série histórica iniciada em 2014. 

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Luciano Lopes, 
afirmou que o impacto mensal no PIB baiano é de R$ 1, 5 bilhão durante a crise. 

A redução do nível de atividade que afeta diretamente o Comércio, devido às restrições 
impostas pelo estado e municípios, podem ter um efeito muito elevado no emprego. De 
acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador Renato Ezequiel, 
cerca de 40% dos trabalhadores do setor, em Salvador, devem ser demitidos no período 
pós-pandemia. 

O aumento do desemprego traz suas consequências, como a inadimplência. A Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo da Bahia (Fecomercio-BA) divulga que em abril o percentual de famílias 
endividadas em Salvador foi de 49,9%, maior taxa desde fevereiro de 2018. 

O setor de Serviços tem o maior peso no PIB, acima de 70%. Portanto, pelos efeitos 
diretos e indiretos, a contribuição negativa para o crescimento do PIB fica evidente e a 
magnitude vai depender da duração da pandemia, quanto mais longa, maior será a 
recessão na economia baiana. 

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

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/coronavirus-o-debate-economico/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/como-ficam-as-demissoes-no-periodo-de-crise-do-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-preve-7-em-cada-10-contratos-reduzidos-e-lancara-empregometro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-preve-7-em-cada-10-contratos-reduzidos-e-lancara-empregometro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/governo-preve-7-em-cada-10-contratos-reduzidos-e-lancara-empregometro.shtml
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2. Agropecuária  

 A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) emitiu nota no dia 06/04 sobre  
o Conselho Monetário Nacional (CMN) em que aprova a resolução nº 4.801, de 9 
de abril de 2020, com a finalidade de mitigar os impactos da pandemia Covid-19 
sobre atividade dos produtores rurais, incluindo agricultores familiares. Entre 
outras medidas, a resolução determina a prorrogação do reembolso das operações 
de crédito rural de custeio e de investimento e cria linhas especiais de crédito de 
custeio ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp). 

 O Banco do Nordeste anunciou a prorrogação do prazo das operações de crédito 
rural para auxiliar os produtores rurais durante a crise do novo coronavírus. Com 
isso os financiamentos rurais para custeio, investimento e linhas de capital de giro 
poderão ter seu prazo final prorrogado em até seis meses, valendo para os saldos 
das parcelas vencidas em até 90 dias e daquelas com vencimento até setembro de 
2020. 
 

 Produtores de milho estão otimistas com a safra de inverno, levando em conta que 
o clima é favorável, devido à expectativa de chuvas para o período, e que os preços 
ainda são atrativos. O IBGE estima que a 2ª safra anual do cereal seja de 358,8 mil 
toneladas, que supera em 30,0% a safra de 2019. Da mesma forma, a Conab 
estima uma alta de 36,5% na colheita de inverno do grão, em relação à anterior, 
podendo alcançar 370,9 mil toneladas. Os produtores, no entanto, vêm 
encontrando dificuldades logísticas (atrasos) quanto à entrega de insumos 
utilizados na plantação (fertilizantes, herbicidas e inseticidas), assim como no 
acesso ao crédito nas agências bancárias. 
 

 Soja e algodão inverteram os papéis que ocupavam, em 2019, e vivem cenários 
distintos em 2020. Enquanto a produção da soja, na Bahia, em 2019, sofreu com as 
altas temperaturas na fase do plantio e finalizara a colheita com uma queda de 
15,0%, em comparação com o ano anterior, o algodão teve um desempenho 
bastante favorável, crescendo 19,7%, na mesma base de comparação. Para a atual 
temporada, em contraste, a expectativa é de um volume produzido de algodão 
7,6% inferior ao de 2019, enquanto, para a soja, a estimativa é de uma alta de 
4,0% na produção, em relação a 2019, podendo alcançar 5,5 milhões de toneladas. 
Apesar das condições climáticas e econômicas (preços) favoráveis para ambas as 
lavouras, no caso do algodão, o aumento do custo de produção tornou-se fator 
desestimulante para os produtores. Ainda assim, convém registrar que a produção 
esperada para esta lavoura é de 1,38 milhão de toneladas. 
 

 Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – ESALQ/USP, 
acerca da conjuntura da atual atividade agropecuária, marcada por enormes 
incertezas, “qualquer perspectiva formada no momento é bastante incerta. Um 
agravamento além do esperado da crise do coronavírus no Brasil e no mundo, 
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assim como um alcance aquém do esperado das políticas de apoio pelo governo 
brasileiro, pode comprometer o desempenho do PIB do agronegócio, mesmo com 
o câmbio favorável, e deteriorar ainda mais a situação do mercado de trabalho.” 
 

3. Indústria  
 

 No setor de Derivados de petróleo, o diretor de exploração e produção da 
Petrobras, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, afirmou, em coletiva com o 
presidente e a diretoria da empresa, que novos cortes de produção de petróleo da 
empresa vão depender da evolução do cenário de demanda pela commodity. 
Segundo ele, a produção atual está dentro da ordem de grandeza do corte já 
anunciado, de 200 mil barris diários e de buscar manter a produção da companhia 
em 2,07 milhões de barris diários em abril. A Petrobras decidiu postergar para o 
segundo semestre as paradas programadas de plataformas para manutenção que 
estavam previstas inicialmente para a primeira metade do ano (Valor Econômico, 
17/04/2020). 
 

  A diretoria de refino da Petrobras reforçou que não está fazendo importações de 
derivados de petróleo neste momento, com exceção do GLP. A utilização que está 
sendo dada às refinarias é para abastecer o mercado interno. Por sua vez, continua 
exportando óleo combustível e diesel, explorando a vantagem competitiva no 
suprimento de bunker (óleo combustível marítimo).     
 

 A Petrobras afirma que a pandemia trouxe dificuldades financeiras para a 
empresa, principalmente por causa da queda nas cotações do barril de petróleo. A 
empresa realizará hibernação de 62 plataformas em campos de águas rasas das 
bacias de Campos, Sergipe, Potiguar e Ceará para assegurar empregos e a 
sustentabilidade da empresa (Petrobras, Fatos e Dados, 16/04/2020). 

 Na indústria química, o grande volume de importados do setor chamou a atenção 
do governo federal para a necessidade de produção de insumos essenciais e 
estratégicos que deixaram de ter fabricação nacional: Agroquímicos e matérias-
primas farmacêuticas, cujo abastecimento depende quase que integralmente de 
fornecedores internacionais. Como exemplo, na produção de fertilizantes, quase 
que a totalidade das matérias-primas é importada, sobretudo do país asiático - a 
própria Petrobras desligou fábricas de fertilizantes porque o produto nacional não 
é considerado competitivo (Valor Econômico, 13/04/2020). 
 

 No setor de Couro e calçados, a fabricante de calçados Grandene na Bahia, deve 
retornar das férias coletivas em 15 de maio. Outras empresas do setor no estado 
também aderiram às férias coletivas. 

 A prévia extraordinária das Sondagens da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), 
com dados coletados até o dia 13 deste mês, sinaliza fortes quedas nos índices de 
confiança em abril de 2020. A queda da confiança em abril decorreria da piora da 
percepção dos empresários e consumidores tanto em relação à situação atual 
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quanto aos próximos meses. Houve forte recuo da confiança em todos os quatro 
grandes setores integrantes do Índice de Confiança Empresarial (ICE), em todos os 
49 segmentos que o compõem. As maiores quedas ocorreram nos setores da 
Indústria e Serviços, em que a confiança caiu 39,0 e 34,9 pontos, respectivamente. 
A Construção e o Comércio registraram variações negativas de 29,1 e 26,8 pontos, 
respectivamente (IBRE, 2020). 
 
 

4. Comércio Varejista 

 No emaranhado de impactos sobre o setor de comércio, tem-se o Comércio 
Eletrônico Brasileiro que vinha registrando crescimento nas suas vendas e deverá 
continuar a crescer ainda mais com a crise provocada por esse vírus. Apesar desse 
crescimento não se verificar em todos os segmentos do e-commerce neste 
período, percebe-se que em função da impossibilidade da livre circulação de 
pessoas, outras formas de transporte e entrega como o delivery passaram a ser 
uma alternativa real. 
 

 Assim, mesmo diante da pandemia, o comércio de supermercado, farmácias e 
drogarias, bem como aqueles relacionados a materiais de escritório, como mesas e 
cadeiras, computadores, dentre outros, dada a intensificação dos trabalhos em 
Home Office, deverá ter suas vendas intensificadas, em contrapartida a um 
arrefecimento nas vendas do comércio varejista. 
 

 A crise causada pelo novo coronavírus mudou a perspectiva de manutenção de 
crescimento nas vendas do comércio varejista. Nas vendas do setor para Páscoa, 
primeira dada comemorativa que sentiu os impactos da pandemia, houve recuo de 
33% em 2020, enquanto, em 2019, haviam crescido 1,5% segundo análise do 
crédito Boa Vista. 
 

 A análise realizada pela Fecomercio-SP, prevê que haverá perdas de ao menos 
5,9% nas vendas durante os meses de abril, maio e junho, com retomada gradual 
nos meses seguintes. Num cenário mais grave o Fecomercio-SP estima recuo de 
10%, podendo alcançar numa previsão mais pessimista perdas de 15% nas vendas 
para cada um dos três meses. 
 

 Para os pequenos comerciantes a previsão é de queda média de 10% no 
faturamento para os três meses, levando 44 mil empresas a encerrarem as suas 
atividades ainda em 2020, com um prejuízo de no mínimo R$ 54,5 bilhões em 
relação às estimativas anteriores a pandemia. Caso essa previsão se confirme 191 
mil vagas formais de emprego serão perdidas. 
 

 Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Fecomercio-
BA divulga que em abril o percentual de famílias endividadas em Salvador foi de 
49,9%, maior taxa desde fevereiro de 2018. De acordo com a instituição, em 
decorrência do aumento dos riscos de inadimplência, os bancos têm sido mais 
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seletivos no momento de conceder o crédito ao consumidor, inviabilizando que os 
consumidores busquem essa alternativa para honrar a dívida. 
 

 Na tentativa de contornar os impactos causados pelo novo coronavírus, o Governo 
do Estado da Bahia passou a mapear o comércio e os serviços da capital e interior 
que estão realizando delivery. Essa iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE), através do Fórum Regional Permanente das Microempresas 
Empresas de Pequeno Porte (FPMPE) em parceria com a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-BA), Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (CDLs), Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Amicro) e através de formulários disponibilizado aos membros do Fórum 
das MPEs. 
 
 
 

5. Serviços & Turismo 
 

 O setor de serviços tem sido fortemente impactado com a pandemia. No dia 17 de 
abril de 2020 o governador do estado da Bahia decretou a suspensão das 
atividades de transportes, em mais um munícipio afetado pelo coronavirus. O 
decreto de nº 19.644, determina a interrupção da circulação, saída e chegada de 
qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e 
hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de 
vans. Com isso, a retração das atividades de transportes alcança aproximadamente 
19,2% dos municípios baianos. 

 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 mês 
de março de 2020, crescimento nominal de 2,9%, em relação ao mesmo mês do 
ano anterior. Esse resultado foi impulsionado, principalmente, pelos Serviços de 
Utilidade Pública (3,9%) e Serviços de Transportes (2,5%). Por outro lado, os Outros 
serviços apontaram retração de 16,4%. 

 Com os dados consolidados até março, podemos assegurar que a pandemia não 
impactou na arrecadação do setor de serviços até então, uma vez que as medidas 
mais restritivas do governo do estado da Bahia foram formalizadas no final do mês 
de março. As perspectivas para o mês de abril são de desaceleração, 
principalmente, nos Serviços de transportes e Outros serviços. 

 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 41,37%, no 
mês de março de 2020. Esse resultado ficou abaixo 14,93 p.p. da taxa média 
contabilizada para os meses de março e a menor taxa de toda série histórica, 
iniciada em janeiro de 2014. No mês de março foram consultados 50 
estabelecimentos, em que 90% responderam, dentre os quais 6,0% informaram 
fechamento do estabelecimento comercial. 
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 Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das Atividades Características do 
Turismo, totalizou R$ 498,3 milhões, no mês de março, com expansão nominal de 
7,4%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse resultado é superior, 
quando comparado com todos os meses de março de toda série histórica. Com 
isso, podemos assegurar que a pandemia não impactou na arrecadação no referido 
mês. 

 O fluxo de passageiros (doméstico e internacional) nos aeroportos da Bahia caiu 
34,3%, no mês de março de 2020, com a perda de 289 mil passageiros, em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. Esse comportamento foi resultado, 
principalmente, da desaceleração observada, tanto nos embarques (-31,9%) 
quanto nos desembarques (-36,8%). O Aeroporto Internacional Deputado Luís 
Eduardo Magalhães (-38,8%), marcou a variação negativa mais acentuada, seguido 
pelo aeroporto de Ilhéus (-28,9%) e Porto Seguro (-26,0%). Cabe, salientar que o 
resultado de queda marcado pela Bahia foi o mais acentuado nos últimos 17anos. 
 

 É importante destacar que devido às restrições impostas tanto pelo governo do 
estado da Bahia, quanto por governos de outros países para conter o avanço da 
pandemia, não há registro de voos internacionais no estado da Bahia a partir do 
dia 25 de março de 2020, com isso, às perspectivas não são as melhores para os 
próximos meses. 

 

6. Comércio Exterior 

 
 A magnitude e a velocidade do colapso da atividade econômica que se seguiu à 

pandemia da Covid-19, certamente a maior crise enfrentada pelo mundo desde a 
Segunda Guerra Mundial e o maior desastre econômico desde a Grande Depressão 
dos anos 30, gerou uma incerteza substancial na vida das pessoas e no cenário 
econômico mundial com economias avançadas, emergentes e em 
desenvolvimento entrando em recessão sincronizada.  
 

 O FMI estima que o choque causado pelo coronavírus levará o mundo para uma 
recessão profunda, cuja recuperação será mais lenta do que o previsto. A 
estimativa é de que economia global deverá contrair-se 3% neste ano, ante 
expansão de 3,3% prevista em janeiro, enquanto que o PIB per capita mundial 
encolherá 4,2%, muito mais que o 1,6% registrado em 2009, durante a crise 
financeira global. O Brasil deve registrar contração de 5,3% em 2020. 
 
 

 Noventa por cento de todos os países experimentarão um crescimento negativo no 
PIB per capita neste ano, contra 62% em 2009, quando a expansão da China 
ajudou a amortecer o golpe. A expectativa agora é de uma queda de 12% entre o 
quarto trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020 nas economias 
avançadas, e uma queda de 5% nos países emergentes e em desenvolvimento. 
 

 Com relação ao comércio mundial, que segundo o FMI deverá recuar 11% este 
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ano, a pandemia da Covid-19 tem provocado um colapso bem mais forte do que 
crises no passado. Países que fazem mais da metade da produção mundial estão 
em “lockdown”, com a atividade praticamente paralisada. Em abril e maio deve-se 
ficar mais evidente o desarranjo de cadeias globais de valor, com quedas 
acentuadas na atividade comercial em todo o mundo. A China, que já divulgou seu 
PIB trimestral, teve uma contração de 6,8% em relação ao mesmo período do ano 
anterior, em comparação com o crescimento de 6% no quarto trimestre de 2019. 

 

 Em consequência e sob o pretexto da pandemia, países, principalmente os 
desenvolvidos, já estão adotando práticas comerciais de autossuficiência, de 
aumento dos subsídios e  do protecionismo o que causa perdas para todos, porque 
introduz ineficiência na cadeia produtiva nacional e global com custo alto para a 
sociedade. 
 

 Na verdade, os padrões e normas de qualidade dos produtos vão substituir cada 
vez mais as alíquotas. Esse é um debate que vem de um bom tempo, envolvendo o 
princípio de precaução impulsionado pela União Européia (UE), mas que pode 
ganhar contornos reducionistas e seletivos, com as barreiras não tarifárias se 
tornando intransponíveis, funcionando como verdadeiras muralhas à expansão do 
comércio, muito maior do que as proteções tarifárias.  

 

 Com um perfil exportador concentrado em commodities, tanto a Bahia como o 
Brasil tem potencial de entrar em cadeias de suprimento com a diversificação que 
ocorrerá pós-pandemia, mas eleva também os desafios com a facilidade com que 
barreiras sanitárias e fitossanitárias continuarão a ser adotadas. 
 

 As exportações baianas de produtos do agronegócio, por exemplo, que 
representaram no primeiro trimestre 42% do total, não foi impactada pela 
pandemia, principalmente após a normalização das operações portuárias na China. 
Segundo a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) não houve 
alteração na programação de trabalho das grandes lavouras da região oeste, com a 
colheita da soja estando em pleno andamento e perspectivas de melhores 
resultados do que na safra passada, haja vista, as boas condições climáticas na 
região, que favoreceu a produtividade, além do câmbio atraente, que vêm 
compensando as quedas nas cotações, dando rentabilidade às operações. 
 

 Por enquanto, além da queda nos preços, o efeito mais relevante da pandemia 
para as exportações baianas é a ampliação da fatia da Ásia no total das vendas 
externas. Até o fim de março, no acumulado deste ano, os mercados asiáticos 
como um todo – China à frente - já representavam 48,8% das vendas da Bahia ao 
exterior, contra 46,6% em 2019. Com isso, a Bahia e o Brasil, com perfis 
semelhantes na pauta de exportação, até que podem não se saírem tão mal em 
seu desempenho exportador, pelo fato de estarem menos integrados às cadeias 
globais de produção. Em compensação, os produtos manufaturados vêm perdendo 
espaço cada vez maior, tanto pela falta crescente de competitividade, quanto a 
problemas econômicos em seus principais mercados. 
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Tabela: Perspectivas de Curto Prazo: Bahia 2020 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2020
( 1) 

(%)  

Tendência 
Mensal Ano 12 Meses Mar. Abr. Maio Jun. 

Indústria (fev.) 3,3 5,8 -1,7 -4,0 -2,5 -0,2  
 

Comércio (fev.) -0,7 -0,1 1,7 -6,5 -4,5 -2,5  
 

Serviços (fev.) -3,7 -3,9 -2,8 -7,0 -8,5 -9,0  
 

Agricultura (mar.)
2
 5,0    5,0 5,0 5,0 

 

Exportações (mar.) 8,3 1,6 -7,0  2,0 -16,8 -4,5 
 

Importações (mar.) -34,7 -30,1 -25,5  -27,8 -29,7 -2,5 
 

ICMS (mar.)
3
 4,0 7,1 4,3  -4,0 -3,5 -3,0 

 

FPE (mar.)
3
 -5,1 3,0 6,4  -3,0 -2,5 -2,0 

 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Nota: 
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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