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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A recuperação econômica da China provocada pela crise advinda da covid-19 ganhou força 
em novembro, com indicadores cruciais de atividade alcançando suas melhores taxas de 
crescimento. 
 
A produção industrial da China cresceu 7% em novembro em relação ao mesmo mês do 
ano anterior, uma leve alta em relação aos 6,9% de outubro. As vendas no varejo subiram 
5%. Os dois setores expandiram mais do que em qualquer outro mês de 2020. Essa 
retomada permitiu à China ter um papel mais dominante no comércio mundial, que 
também ganhou ímpeto no mês passado. Em novembro, as exportações cresceram 21,1% 
em dólar, maior alta desde fevereiro de 2018. Com isso, o superávit comercial da China 
atingiu o nível mais alto já registrado. 
 
 O investimento em ativos fixos, por sua vez, subiu 2,6% até agora neste ano, enquanto a 
taxa de desemprego caiu para 5,2% em novembro - o mesmo nível de dezembro do ano 
passado. A Oxford Economics atualizou a previsão de crescimento da China neste ano para 
2,1%. Para o ano que vem a consultoria prevê expansão de 8,1%.  
 
A produção da indústria americana cresceu 0,8% no mês passado, após uma alta de 1,1% 
em outubro, segundo dados do Federal Reserve (Fed). A produção industrial encontra-se 
3,8% abaixo do seu nível pré-pandemia. 
 
A produção do setor industrial dos EUA aumentou mais do que o previsto em novembro, 
impulsionada pela fabricação de veículos. Mas essa retomada poderá perder força com o 
novo surto de covid-19 levando muitos governos locais a retomar os lockdowns, com 
fechamento temporário das fábricas. 
 
A combinação de crise econômica e pandemia acelerou o encolhimento do setor privado 
na Argentina. Neste ano, quase 69 mil empresas devem fechar suas portas, ante 38,5 mil 
que foram criadas, segundo dados analisados pela consultoria Orlando J. Ferreres & 
Associados, em Buenos Aires. O saldo líquido (abertura menos fechamento) será o 
desaparecimento de 30 mil empresas, o dobro o observado durante a crise de 2001. 
 
Em 2011, a Argentina contabilizava 600 mil empresas formais. Esse patamar se manteve 
relativamente estável até 2017. Em 2018, com a crise, o total baixou para 592 mil. Em 
2019 foi para 576 mil, e neste ano deve chegar a 546,4 mil, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estatística e Censos (Indec), analisados pela consultoria. 
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Diante dessa realidade, o Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 12,8% no 
terceiro trimestre, na comparação com o trimestre anterior. Dados divulgados pelo Indec 
mostram que, apesar da alta em relação ao segundo trimestre, o PIB argentino caiu 10,2% 
no período de julho a setembro, na comparação com mesmo período de 2019. 
 
A conclusão da última reunião de política monetária do Fed de 2020 é encerrar um ano 
tumultuado em que houve corte na taxa de juros, aumento das compras de títulos e 
adoção de outras medidas extraordinárias para conter os danos econômicos da pandemia. 
 
O cenário, no entanto, mudou dramaticamente desde que as autoridades do Fed 
realizaram seu último encontro no início de novembro, a partir da adoção de uma vacina 
contra a covid-19 e outra a caminho, devendo impulsionar as perspectivas para 2021. 
 
Nas projeções econômicas trimestrais divulgadas em setembro, as autoridades do Fed 
viam crescimento da economia de 4% no ano que vem e a taxa de desemprego caindo a 
5,5%. Analistas esperam que ambos os números sejam melhorados. Mas não está tão 
claro o que o Fed decidirá fazer nesse meio tempo, incluindo se irá focar suas compras 
mensais de ativos de US$ 120 bilhões de maneira que reduzam ainda mais os juros de 
longo prazo, o que pode ajudar setores como o imobiliário. 
 
O coronavírus está se espalhando rapidamente a um ritmo de mais de 200 mil novas 
infecções diárias em todo o país, as empresas enfrentam os desafios duplos de novas 
restrições e consumidores mais temerosos, além do crescimento do emprego está 
desacelerando. Por outro lado, Parlamentares do Congresso americano estão travados em 
negociações sobre outro pacote de estímulo fiscal para ajudar empresas e famílias, e uma 
solução definitiva está cada dia mais difícil. 
 
Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), a economia da 
América Latina, região em desenvolvimento mais atingida pela covid-19, deve recuperar 
os níveis pré-pandemia apenas em 2024. Em relatório divulgado pela Comissão, as 
projeções de crescimento da região deste ano foram revisadas de 9,1% para 7,7%, a pior 
em 120 anos. A mudança ocorreu porque o terceiro trimestre foi melhor do que o 
esperado em muitas economias - como o Brasil, cujo PIB expandiu 7,7% no período. 
 
Com o processo de abertura nos países foi possível reativar parte da oferta. “Também 
contribuíram estímulos dados pelos governos e uma melhora dos preços das 
commodities, com maior demanda da China”, afirma Daniel Titelman, diretor da divisão 
de desenvolvimento econômico da Cepal. “O terceiro trimestre foi menos pior do que se 
esperava, mas o quarto pode ser pior devido aos novos surtos em alguns países.” 
 
Em 2021 a região deve crescer 3,7%. A previsão não inclui mais surtos, mas a demora para 
vacinar a população e reativação da economia global mais devagar que o esperado, a 
região recuperaria os níveis pré-crise, de 2019, apenas em 2024. 
 
Segundo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o desemprego na 
América Latina e no Caribe deve subir para 10,6% neste ano, seu maior nível em mais de 
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uma década, afetado pela crise profunda desencadeada pela pandemia de coronavírus. A 
estimativa é 2,5 pontos percentuais superior ao número de 2019 e equivale a 30,1 milhões 
de desempregados. Vários países da região estão entre os mais atingidos pelas infecções e 
mortes por covid-19, e restrições para conter o surto levaram a perdas de empregos, 
falência de empresas e consequente queda na renda da população. 
 
 
1.2 Cenário Nacional 
 
Segundo o último indicador IBC-Br do Banco Central, que mede a atividade econômica do 
país e é divulgado desde março de 2010, a recuperação da atividade econômica diminuiu 
o ritmo e cresceu 0,86% em outubro, a menor alta desde maio, quando a 
economia começou a se restabelecer depois da recessão causada pela pandemia da covid-
19. Esse indicador foi criado para auxiliar em decisões de política monetária, já que não 
existe outro dado mensal de desempenho do setor produtivo. O indicador do BC leva em 
conta o desempenho dos principais setores da economia: indústria, agropecuária e 
serviços. 
 
Depois da chegada do vírus ao país, a economia foi afetada pelo fechamento do comércio 
e pelo isolamento social. Com a reabertura e flexibilização do distanciamento, a atividade 
segue em recuperação, observada desde maio, mas ainda não foi suficiente para alcançar 
os patamares registrados antes da crise. 
 
Em setembro, houve alta de 1,29% em relação a agosto; no trimestre terminado em 
outubro, a economia cresceu 6,46%; no acumulado dos últimos 12 meses, houve queda de 
3,93% e no ano, a retração foi de 4,92%. 
 
No ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), o Brasil perdeu cinco posições, passou da 79ª para 84ª posição, 
atrás de vizinhos como Colômbia e Argentina, apesar de manter uma evolução contínua 
nas últimas décadas. 
 
Desde 1990, o Brasil vem apresentando um crescimento anual médio de 0,77% em seu 
IDH. A queda na posição do ranking no ano passado é explicada pelo fato de outros países 
terem apresentado crescimento superior. 
 
O relatório - que está completando 30 anos – mostra o Brasil com uma pontuação de 
0,765, em uma escala que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o 
país em termos de expectativa de vida ao nascer, nível de escolaridade e de renda. A 
Noruega aparece na liderança, com um IDH de 0,957, seguida pela Irlanda e pela Suíça, as 
duas  com 0,955.  
 
Para 2020, pela primeira vez, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Pnud) prevê uma queda no IDH global. O motivo é a pandemia, que segundo o estudo 
afetou fortemente as três dimensões analisada: saúde, educação e PIB. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/desemprego-no-brasil-bate-recorde-e-atinge-131-milhoes-de-pessoas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/auxilios-publicos-evitaram-que-23-milhoes-caissem-na-pobreza-nas-metropoles-diz-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/auxilios-publicos-evitaram-que-23-milhoes-caissem-na-pobreza-nas-metropoles-diz-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/principais-dados-economicos-mostram-fundo-do-poco-em-abril-e-ligeira-recuperacao-a-partir-de-maio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/principais-dados-economicos-mostram-fundo-do-poco-em-abril-e-ligeira-recuperacao-a-partir-de-maio.shtml
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O Congresso aprovou dia 16/12 o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 
2021, que dá os rumos do Orçamento no próximo ano. A proposta agora vai à sanção 
presidencial. 
 
O Ministério da Economia aguardava a aprovação desse texto. Sem a aprovação dessa lei, 
o governo poderia ficar sem autorização para realizar qualquer despesa, mesmo as 
obrigatórias, como salários e aposentadorias. 
 
O Orçamento de 2021, que determina as verbas para cada área, no entanto, só deve ser 
votado pelo Congresso em fevereiro. Nesse caso, a LDO prevê um mecanismo que 
autoriza a liberação mensal de uma quantia proporcional (1/12) à verba esperada no ano 
para gastos inadiáveis, como despesas obrigatórias (salários e aposentadorias) e de 
custeio da máquina pública. 
 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê uma meta de déficit público de R$ 247,1 bilhões 
para o governo federal. Essa estimativa é maior do que as projeções anteriores, que 
estavam em torno de R$ 230 bilhões. Por causa do repique na inflação, (Índice nacional de 
preços ao consumidor - INPC), o governo elevou para R$ 1.088 a projeção de aumento do 
salário mínimo no próximo ano. Em agosto, a previsão do Ministério da Economia era que 
o piso salarial subisse do valor atual (R$ 1.045) para R$ 1.067. 
 
O real teve o pior desempenho entre 30 moedas em 2020, entre elas a lira turca, o rublo 
russo e até mesmo o peso mexicano. O ranking, feito pela FGV, considera as variações no 
ano até novembro. No ano, a alta do dólar em relação ao real foi de aproximadamente 
35%. Entre os fatores que explicam essa escalada da moeda norte-americana frente à 
brasileira, estão a baixa taxa de juros, a instabilidade política no país e o aumento da 
dívida pública, que têm afastado o investimento do Brasil. 

Quando o ano começou, cada dólar valia R$ 4,0232. Mas já em maio, a moeda dos EUA 
bateu seu recorde nominal (sem considerar a inflação) frente ao real: no dia 13 daquele 
mês, chegou a ser vendido por R$ 5,9007. Nos meses seguintes, o real recuperou parte do 
seu valor, mas não conseguiu retomar – nem de perto – o patamar de janeiro. “Apesar de 
a desvalorização do real ter diminuído a partir de novembro, o real continua muito fraco e 
ocupa uma liderança negativa bastante triste”, afirmou Claudia Yoshinaga, coordenadora 
do Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Na avaliação da especialista, os investidores estrangeiros temem a confirmação de um 
rombo fiscal recorde acima de R$ 800 bilhões para este ano e a falta de perspectiva para 
reformas administrativas e fiscais no futuro. 
 

1.3 Cenário Baiano 

De acordo com os últimos dados lançados pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), a Bahia é líder na geração de energia eólica no país no acumulado de 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/congresso-quer-mais-poder-a-orgaos-comandados-por-centrao-em-caso-de-contingenciamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/guedes-perdeu-comando-da-agenda-emergencial-e-ficou-minoritario-no-governo-diz-maia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/governo-preve-salario-minimo-de-r-1088-em-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/guedes-fixa-meta-fiscal-de-2021-em-r-2471-bilhoes-acima-do-projetado-anteriormente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/guedes-fixa-meta-fiscal-de-2021-em-r-2471-bilhoes-acima-do-projetado-anteriormente.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/governo-preve-salario-minimo-de-r-1088-em-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/governo-preve-salario-minimo-de-r-1088-em-2021.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/governo-preve-salario-minimo-de-r-1067-em-2021.shtml
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janeiro a outubro de 2020, sendo responsável por 31,9% da energia gerada. Os dados 
constam do Informe Executivo de Energia Eólica da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (SDE). Os 181 parques em operação, espalhados por 20 municípios, têm 4,5 
Gigawatts (GW) de capacidade instalada.  
 
Desde 2012, o montante investido nos parques em atividade ultrapassa os R$ 18,1 bilhões 
e foram gerados mais de 50 mil empregos diretos na fase de construção desses parques. 
Os 130 novos parques contratados, que entram em operação até 2025, terão capacidade 
instalada de 3,7 GW e vão gerar aproximadamente 56 mil empregos. A previsão é que, 
juntos, possam injetar R$ 13,6 bilhões em investimentos no estado. 
 
A Omega Desenvolvimento firmou protocolo de intenções de apoio institucional com o 
Governo do Estado, por meio da SDE, para implantação de um complexo eólico nos 
municípios de Xique-Xique e Gentio do Ouro. A perspectiva da empresa é investir R$ 2,3 
bilhões nas fases A e B do projeto, promovendo a geração de aproximadamente 950 
empregos diretos na construção e 55 na operação das duas fases. 
 
De acordo com Gustavo Mattos, co-fundador e diretor da Omega Desenvolvimento, o 
projeto eólico será comercializado no mercado livre. O licenciamento está previsto para o 
início do próximo ano, com início das obras para o mês de abril. A projeção é que o 
empreendimento tenha 450 Megawatts (MW) de capacidade instalada. 
 
O edital de concessão da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), no trecho entre Ilhéus e Caetité, na 
Bahia, foi publicado no Diário Oficial da União, dia 16. A publicação do edital foi aprovada 
na última reunião da diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) do 
ano. O leilão está previsto para acontecer em 8 de abril de 2021, em São Paulo. 
 
Essa subconcessão corresponde ao trecho inicial da Fiol, cuja função está ligada 
diretamente ao escoamento da produção de minério de ferro produzido no interior 
baiano através do Porto Sul em Ilhéus. Futuramente, a ferrovia será ainda estendida para 
a região produtora de grãos do oeste baiano, havendo inclusive a possibilidade de 
integração com a Ferrovia Norte-Sul, indo ao encontro do objetivo de integração das 
malhas ferroviárias e melhora das condições logísticas do país. O prazo total da 
subconcessão deverá ser de 35 anos, considerando os períodos de construção e operação, 
contados a partir da assunção do contrato. 
 
Estão previstos investimentos da ordem de R$ 5 bilhões ao longo do prazo da concessão, 
sendo sua maior parte aplicada nos primeiros 5 anos do contrato em obras remanescentes 
e complementares. Entre essas estão obras de infraestrutura e superestrutura da linha 
férrea, pátios de cruzamento e de interligação e obras-de-arte especiais. 
 
O traçado da Fiol possui aproximadamente 537 km de extensão, atravessando os 
seguintes municípios do estado da Bahia: Ilhéus, Uruçuca, Aureliano Leal, Ubaitaba, 
Gongogi, Itagibá, Itagi, Jequié, Manoel Vitorino, Mirante, Tanhaçu, Aracatu, Brumado, 
Livramento de Nossa Senhora, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiassucê e Caetité.. O plano de 
extensão ainda prevê uma segunda concessão entre Caetité e Barreiras, visando a 
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produção de grãos do oeste baiano. 
 
Salvador perdeu a posição de cidade com maior produto interno bruto (PIB) do Nordeste, 
segundo dados divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Segundo a entidade, a capital baiana foi ultrapassada por Fortaleza (CE) 
e perde a liderança pela primeira vez desde 2002, quando a série histórica foi iniciada. 
 
Os dados, relativos a 2018, apontam que Salvador registrou R$ 63,5 bilhões de riqueza 
gerada, enquanto Fortaleza gerou R$ 67 bilhões. Em nível nacional, Salvador caiu da 9ª 
para a 10ª posição no ranking dos PIBs de municípios. 
 
Ainda de acordo com o IBGE, a perda da posição se explica por causa da retração da 
indústria na capital, com a queda de participação do setor de serviços soteropolitanos na 
Bahia, no Nordeste e no país. Apesar disso, Salvador se manteve como o maior PIB da 
Bahia, seguida por Camaçari (R$ 23,8 bilhões) e Feira de Santana (R$ 14,7 bilhões). O PIB 
de Salvador é maior que a riqueza somada de 86,1% dos municípios baianos. 
 
O PIB dos Municípios é elaborado pelo IBGE em parceria com os Órgãos Estaduais de 
Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo e a Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa). Na Bahia, o trabalho é feito em conjunto com a Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais (SEI). 
 
Dois terminais portuários no Porto de Aratu, localizado na Baía de Todos-os-Santos, no 
município de Candeias, foram leiloados na sexta-feira, 18/12 pela a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). 

A CS Brasil arrematou dois terminais: o de granéis sólidos minerais e o de granéis sólidos 
vegetais. As concessões são de 25 e 15 anos, respectivamente. Já as ofertas de outorga 
foram de R$ 10 milhões e R$ 52,5 milhões. 

Os terminais de movimentação e armazenagem foram arrematados por um total de R$ 
62,5 milhões, pelo prazo de 25 anos. A empresa vencedora pertence ao grupo paulista JSL, 
de transportes e logística. A concessão é dada pelo Ministério da Infraestrutura. 

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

2. Agropecuária 

 

 Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu terceiro 
levantamento relativo à safra 2020/2021, estimam produção de 9,9 milhões de 
toneladas de grãos, na Bahia, o que representa uma ligeira queda de 1,3% em 
relação ao ciclo 2019/2020.  
 

 A estimativa para a área plantada indicou um patamar próximo ao do ciclo 
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anterior, somando cerca de 3,1 milhões de hectares. O rendimento médio 
esperado é de 3,2 t/ha, ligeiramente inferior (-1,5%) ao da safra passada. 
 

 A produção de algodão ficou projetada em 1,1 milhão de toneladas, que 
corresponde a uma forte queda de 23,7% na comparação com a safra anterior. A 
área plantada ficou estimada em 251 mil hectares, 20,0% inferior à do ciclo 
anterior.  
 
 

 A Conab estima que a produção de soja alcance uma nova expansão na temporada 
que se inicia, somando 6,4 milhões de toneladas (em 1,7 milhão de ha plantados), 
4,8% superior à do período anterior, e rendimento médio projetado em 3,8 t/ha. 
 

 A safra de milho, por sua vez, pode ficar em torno de 2,4 milhões de toneladas, o 
que representa uma variação negativa de 4,1% em relação à colheita 2019/2020. A 
principal contribuição deve vir da safra de verão (1,8 milhão de toneladas), porém 
a safra de inverno pode sofrer um recuo (15,6%) frente à temporada anterior. 
 
 

 Para o feijão, a estimativa aponta uma produção de 333 mil toneladas, por volta de 
14,1% inferior à colheita anterior. Estima-se que a área plantada com a leguminosa 
ocupe 442 mil hectares e a produtividade média da lavoura alcance 752 kg/ha na 
temporada 2020/2021. 
 
 

3. Indústria 
 

 A prévia da Sondagem da Indústria, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de 
dezembro sinaliza aumento de 1,5 ponto do Índice de Confiança da Indústria (ICI) 
em relação ao número final de novembro, para 114,6 pontos. Se o resultado se 
confirmar, esse será o maior valor do índice desde junho de 2010 (114,6 pontos). A 
alta no resultado prévio da confiança da indústria é consequência de avaliações 
mais positivas sobre o momento presente e otimismo em relação aos próximos 
meses. O Índice de Situação Atual aumentaria 1,6 ponto, para 119,8 pontos (o 
maior valor desde outubro de 2007, 119,9 pontos), enquanto o Índice de 
Expectativas subiria 1,4 ponto, para 109,3 pontos. (IBRE, 18/12/2020). 
 

 A Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 
novembro, evidencia que apesar das variações negativas dos índices de 
expectativa de demanda e de compras de matérias-primas, todos os índices de 
expectativas permanecem em patamares elevados, acima não só da linha divisória 
de 50 pontos como de suas respectivas médias históricas. Ou seja, indicam que os 
empresários seguem bastantes otimistas em relação aos próximos seis meses. O 
índice de expectativa para a demanda caiu 1,9 ponto, para 57,9 pontos, em 
dezembro, enquanto o índice de expectativa de compras de insumos e matérias-
primas recuou 1,3 ponto, para 56,7 pontos. A propensão a investir do empresário 
manteve-se praticamente estável. O índice de intenção de investir ficou em 59,1 
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pontos em dezembro, uma variação de -0,2 pontos frente a novembro. O índice 
vinha de sete altas consecutivas, período no qual acumulou alta de 22,6 pontos. O 
índice segue distante de sua média histórica, de 49,8 pontos. (CNI, 17/12/2020). 
 

 Ainda de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Utilização da 
Capacidade Instalada (UCI) média da indústria ficou em 73% em novembro. Apesar 
da baixa de 1 ponto percentual em relação a outubro, a primeira após seis meses 
consecutivos de alta, a UCI de novembro de 2020 é 3 pontos percentuais superior à 
de novembro de 2019 e supera o registrado nos meses de novembro desde 2014, 
quando também registrou 73%. Na comparação com o usual, a UCI ficou estável 
em 51,1 pontos, acima da linha divisória dos 50 pontos pelo terceiro mês 
consecutivo, o que indica que a atividade industrial opera acima do nível usual para 
o mês. O índice de evolução do número de empregados ficou em 53,3 pontos, 
também acima da linha divisória de 50 pontos, o que retrata crescimento do 
emprego na indústria em novembro. O mesmo ocorreu com o índice de evolução 
da produção (53,1 pontos), que reflete um aumento intenso e disseminado da 
produção na comparação com o mês anterior. Os estoques em queda e abaixo do 
nível planejado em novembro refletem crescimento das vendas acima da 
produção. (CNI, 17/12/2020).  
 

 De acordo com estimativas e análises setoriais elaboradas pela equipe da Gerência 
Executiva de Desenvolvimento Industrial da Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia (Fieb), e considerando o contexto econômico global de 2020, o agregado da 
indústria baiana deve fechar o ano com um quadro de relativa estabilidade. A 
estimativa é de recuperação nos últimos meses do ano, caminhando para uma 
projeção de crescimento em 2021 da ordem de 5%, acompanhando as expectativas 
para a indústria nacional. O levantamento aponta as variáveis que se desenham no 
ambiente econômico, alertando para os gargalos que, do ponto de vista da 
indústria, precisam ser sanados para conduzir a economia nacional à rota de 
recuperação. (FIEB, 17/12/2020). 
 

 No setor de veículos, segundo anúncio feito pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) de que havia risco de paralisação 
nas fábricas por causa de falta de peças, as primeiras linhas de montagem 
começam a ser desligadas, conforme informa o jornal O Estado de S. Paulo. A 
retomada da demanda mais rápida do que se esperava, após meses de economia 
enfraquecida por causa da pandemia, desorganizou as cadeias de produção, 
obrigando fábricas de diferentes setores a adotarem "microparadas" e, segundo 
especialistas, o restabelecimento da sincronia entre os elos pode levar mais alguns 
meses. (Correio da Bahia, 12/12/2020). 
 

 A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado 
em 06/09/2019, informa que assinou com a Ouro Preto Energia Onshore S.A., 
subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., contrato para a venda da 
totalidade de sua participação em quatorze campos terrestres de exploração e 
produção, denominados Polo Recôncavo, localizados no estado da Bahia. O valor 
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da venda é de US$ 250 milhões, sendo (i) US$ 10 milhões pagos na presente data; 
e (ii) US$ 240 milhões no fechamento da transação. A produção média do Polo 
Recôncavo de janeiro a novembro de 2020 foi de aproximadamente 2.145 barris 
de óleo por dia (bpd) e 465 mil m³/dia de gás natural. (Petrobras, 17/12/2020). 
 

 No setor de energia, com a retomada do leilão de transmissão de 2020, a 
Neoenergia ofereceu um deságio de 42,6%, R$ 159.693.000,00 sobre a Receita 
Anual Permitida (RAP) de R$ 278.193.820,00. Assim, a empresa ficou com o lote 2 
que é localizado em três estados, tem a maior extensão e a maior previsão de 
investimentos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de cerca de R$ 2 
bilhões.  
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo (Ibevar) um levantamento da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com a Offer Wise Pesquisas, mostraram que a movimentação do comércio 
deve injetar em dezembro cerca de R$ 25 bilhões na economia, influenciando o 
mercado a reforçar a mão de obra para atender a demanda. (Ibevar, 14/12/2020). 
 

 A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou 
de 2,2% para 3,4% a expectativa de crescimento do volume de vendas no Natal de 
2020. Caso se confirme essa projeção, será o maior avanço real das vendas 
natalinas desde 2017 (3,9%), devendo movimentar R$ 38,1 bilhões neste ano. 
(CNC, 15/12/2020). 
 

 O aumento previsto nas vendas de Natal deverá ser puxado pelo e-commerce. A 
CNC projeta crescimento real de 64,0% das vendas via varejo eletrônico voltadas 
para o Natal em 2020 frente ao mesmo período do ano passado. (CNC, 
15/12/2020). 
 

 O índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) registrou queda de 0,5% em 
dezembro, alcançando 108,5 pontos. Na comparação anual, o Icec recuou 13,3%. 
(CNC, 17/12/2020). 
 

 De acordo com a CNC, a queda do índice no mês de dezembro é diretamente 
influenciada pela redução das expectativas para o curto prazo e das intenções de 
investimentos. Na satisfação quanto às condições correntes, o indicador apurou a 
menor magnitude em comparação aos avanços dos últimos meses (+1,7%). (CNC, 
17/12/2020). 
 

 A pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da 
Bahia (Fecomércio-BA) com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostra que, em outubro, as vendas cresceram 9,9% na 
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comparação com o mesmo período de 2019. Nesse período o faturamento 
registrado foi de 9,1 bilhões de reais. No acumulado do ano, entretanto, o saldo 
ainda é negativo em 8,0%, representando perda monetária 6,4 bilhões de reais. 
(Fecomércio-BA, 16/12/2020). 
 

 De acordo com a pesquisa da Fecomércio-Ba, as lojas de eletrodomésticos e 
eletrônicos tiveram a maior alta em outubro, de 47,4%. Influenciada em parte pelo 
auxílio emergencial e melhoria no mercado de trabalho. (Fecomércio-BA, 
16/12/2020). 
 

 Ainda de acordo com a Fecomércio, o setor de móveis e decoração registrou alta 
expressiva de 44,9%. Seguido do crescimento de 28,8% das lojas de materiais de 
construção. As demais elevações foram dos supermercados e farmácias com 
variações anuais de 14,5% e 9,3%, respectivamente. (Fecomércio-BA, 16/12/2020). 
 

 Na projeção da Fecomércio-Ba, o comércio baiano deve registrar, em dezembro, 
crescimento nas vendas de 2,4%. Nesse período, as empresas devem faturar 11,2 
bilhões de reais. Em relação ao ano de 2019, o aumento deve ser de 263 milhões 
de reais. No ano passado o faturamento foi de R$ 10,9 bilhões. (Fecomércio-BA, 
17/12/2020). 
 

 Os executivos do varejo brasileiro estimaram que mais de um terço das vendas de 
fim de ano virá do comércio on-line (34,5%). Essa percepção é umas das respostas 
de um estudo global do Google para explicar o impacto da covid-19 no setor de 
varejo e seu efeito nas compras de final de ano. A pesquisa foi realizada pela 
consultoria The Harris Poll, com 1.116 executivos de varejo na Alemanha, França, 
Índia, Indonésia, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. (Valor Econômico, 
17/12/2020). 

 

5. Serviços & Turismo 
 

 O Governo do Estado decidiu prorrogar o decreto que suspende as aulas nas 
unidades de ensino das redes pública e privada e os shows em toda a Bahia. A 
prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (17/12) 
e vale até o dia 4 de janeiro de 2021. O decreto,  ainda proíbe a realização de 
atividades com público superior a 200 pessoas, como passeatas, feiras, circos, 
eventos científicos, desportivos e religiosos. Shows e festas, públicas ou privadas, 
seguem proibidos independentemente do número de participantes. Cerimônias de 
casamento e solenidades de formatura podem ser realizadas desde que limitadas a 
até 200 pessoas. A parte festiva desses eventos não está permitida. (Secom). 
 

 A Bahia receberá novas linhas de transmissão de energia elétrica. O estado foi 
contemplado no único leilão de transmissão do ano, realizado nesta quinta-feira 
(17), pela Aneel. Foram 11 lotes de empreendimentos, contemplando 1.959 
quilômetros de linhas de transmissão. Todos os lotes que participaram do leilão 
somam investimentos na ordem de R$ 7,3 bilhões, com perspectiva de geração de 
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14,8 mil empregos durante a construção dos empreendimentos. A construção 
dessas linhas vai expandir o escoamento do Nordeste, que hoje é destaque em 
empreendimentos de renováveis e de extrema importância para o país. “Além 
disso, as linhas vão trazer ampliações complementares na região do Extremo Sul 
baiano, proporcionando atendimento elétrico de qualidade aos consumidores da 
região”, afirma o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento 
Econômico. Na Bahia, as linhas de transmissão vão passar por 27 municípios, a 
exemplo de Morro do Chapéu, Poções e Medeiros Neto. (Secom). 
 

 Ações estão sendo discutidas para alavancar o turismo no litoral de Camaçari, na 
Costa dos Coqueiros, como o projeto de requalificação da Aldeia Hippie de 
Arembepe. Hoje habitada por 50 pessoas, a vila, que teve seu auge nas décadas de 
60 e 70, quando atraiu ilustres simpatizantes, como os músicos Janis Joplins e Mick 
Jagger e o ator Jack Nicholson, deve passar por um processo de valorização, a fim 
de voltar a atrair os olhares de baianos e turistas.  O projeto, que está em fase de 
captação de recursos pela Prefeitura de Camaçari e foi apresentado ao secretário 
Fausto Franco, inclui a inserção de réplicas de obras de arte de renomados artistas, 
restaurante, pousada, escola de surf, academia e outros equipamentos, 
melhorando a qualidade de vida dos moradores e atraindo visitantes. (Setur). 
 
 

 A Bahia voltou a ser destino dos voos da Air Europa. Na noite de (15/12), o 
aeroporto de Salvador recebeu a primeira frequência da companhia desde a 
suspensão das operações por conta da pandemia da covid-19. Com saída de Madri, 
na Espanha, o Boeing 787 Dreamliner atingiu 90% de ocupação, seguindo 
protocolos sanitários para o transporte aéreo de passageiros.  A capital baiana é a 
segunda cidade a ter o retorno dos voos da Air Europa. Em julho, a companhia 
voltou a voar a partir de São Paulo. O plano ainda prevê a retomada em Fortaleza 
(CE) e Recife (PE), em março de 2021. (Setur) 
 

 Para identificar as demandas de capacitação em destinos turísticos estratégicos do 
País, o Ministério do Turismo firmou um acordo de cooperação com a Universidade 
de Brasília (UnB). A partir dessa parceria, até o primeiro semestre do ano que vem, 
irá oferecer cursos de qualificação para trabalhadores, empreendedores e gestores 
de turismo de todas as 30 rotas turísticas estratégicas brasileiras. Essas 30 rotas 
turísticas estratégicas fazem parte do programa Investe Turismo – lançado pelo 
Ministério do Turismo, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e Agência Brasileira de Promoção Internacional do 
Turismo (Embratur) para acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a 
competitividade de rotas estratégicas brasileiras. (MTur). 

 

6. Comércio Exterior 

 Com uma redução projetada de 7% nas exportações este ano e de 30% nas 
importações, a retração do comércio exterior baiano tende ainda a perdurar, 
tendo em vista que as circunstâncias que determinam o crescimento dessas duas 
variáveis vão mudar muito lentamente. Com a queda de demanda dos países de 
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destino, o recrudescimento da pandemia e a desvalorização da moeda brasileira, 
devem-se observar uma redução do comércio  tanto do lado das exportações, 
quanto das importações, que irá se estender ainda por boa parte do ano de 2021. 
A corrente de comércio, medida do dinamismo comercial e da integração ao 
mercado internacional, recuou 19% até novembro, e deve atingir ao final do ano 
US$ 12,3 bilhões com retração de 13% frente a 2019. 
 

 Chamou atenção nas exportações baianas em novembro, o aumento das vendas 
para a Argentina em 43,4%, associada às compras de automóveis pelo país. As 
vendas do setor automotivo cresceram 52,7% no mês, após registrar queda ao 
longo de todo o ano – no acumulado até novembro o recuo foi de 55,3%. No 
período jan/novembro, as exportações para a Argentina caíram 31,6% em relação 
ao mesmo período de 2019. Mas, desde outubro, as exportações para o país 
começaram a crescer na comparação mensal interanual e, em novembro, o 
crescimento foi recorde para o ano. Vendas de automóveis explicam o 
crescimento, já que a pauta para a Argentina é composta predominantemente por 
este setor (65% do total), além de bens de maior valor adicionado. 
 

 O Brasil terá em 2020 o Natal com menor participação de produtos importados em 
mais de uma década, estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo. Em vez do bacalhau português ou norueguês, as 
brasileiríssimas merluza e tilápia. Cerejas, pêssegos, ameixas e figos importados 
dando lugar a similares nacionais ou a uvas, maçãs e peras. Segundo a entidade, 
com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia 
(Secex), entre setembro e novembro deste ano, o país importou um total de US$ 
367,2 milhões em produtos tipicamente natalinos, como vinhos e espumantes, 
brinquedos, perfumes, castanhas, pescados, frutas típicas, roupas e carnes 
processadas. O montante representa uma queda de 16,5% em relação aos US$ 
439,5 milhões (R$ 2,2 bi) importados em igual período de 2019. O valor registrado 
neste ano é o menor desde 2009, quando foram importados US$ 308,9 milhões (R$ 
1,55 bi) em produtos tipicamente natalinos. (Folha de S. Paulo, 14/12/2020). 
 

 Apesar de continuar a registrar queda em novembro, as importações baianas 
aumentaram em volume no total de produtos desembarcados no estado. A queda 
nas importações de novembro de 3,2%, foi a menor do ano, graças ao aumento da 
demanda interna nos últimos meses, o que tem estimulado a busca por bens e 
insumos no exterior. A análise separada de volumes e preços mostra que a 
quantidade desembaraçada reagiu em novembro, com alta modesta de 0,8%, 
enquanto os preços médios em dólar das importações caíram 3,8%, sempre em 
comparação com igual mês de 2019. Apesar da queda de preços médios no total 
das importações, produtos como trigo, óleo de soja, arroz, fios de algodão e 
semimanufaturados de ferro e aço custaram mais caro nos desembarques em 
novembro, com aumentos acima de dois dígitos no preço médio em dólar em 
relação a igual mês do ano passado, processo que tem resultado em pressão 
inflacionária. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/com-baixo-fluxo-de-comercio-exterior-brasil-tem-superavit-em-contas-externas-em-abril.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/natal/
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/12/veja-onde-economizar-nos-produtos-da-ceia-de-natal.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos
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 O governo pretende retirar a taxa de capatazia, cobrada pelos portos na 
movimentação de cargas, da base de cálculo do Imposto de Importação (II). Mais 
do que o fim de uma distorção que faz do Brasil um provável caso único do mundo, 
a mudança se alinha com o objetivo do governo de abrir o mercado brasileiro. Na 
área técnica, o argumento é que a abertura comercial via cortes no II é uma 
prioridade. No entanto, esse objetivo convive com uma situação na qual a 
arrecadação dos tributos sobre a compra de mercadorias no exterior é inflada 
porque incide sobre essa taxa, com objetivo arrecadatório. Nas discussões 
internas, a Receita tem apoiado a alteração, segundo se informa nos bastidores. É 
uma postura diferente, pois tradicionalmente o órgão se opõe a medidas que 
reduzam a arrecadação. A taxa de capatazia encarece as importações em torno de 
1,5%. Esse custo adicional será eliminado com a mudança pretendida pelo 
governo. Embora pareça um corte pequeno, ele representa um quarto do corte 
que o governo pretende fazer nas tarifas de importação. Atualmente, as tarifas 
estão na casa dos 13%. (Valor Econômico, 14/12/2020). 

 

 

7. Finanças Públicas 
 

 O Projeto de Lei complementar 101/2020 facilita aos entes federativos com baixa 
capacidade de pagamento a contratarem novas operações de crédito junto ao 
governo federal, no entanto, os mesmos deverão adotar medidas estruturais de 
ajuste fiscal. Em seu escopo o projeto prevê que estados e municípios modifiquem 
a alocação de 70% para 60% dos gastos da receita corrente líquida com pessoal, 
mantenham suas despesas correntes acima de 95% em relação ao ano anterior e 
ainda suspendam pagamentos caso promovam redução de gastos com 
privatizações de estatais ou congelamento de salários. Esstas ações fazem parte do 
Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e do Plano de Promoção do 
Equilíbrio Fiscal. O Projeto segue agora para sanção presidencial. 
 

 De outro modo, o programa de refinanciamento de dívidas advindo da Lei 
complementar 156/2016 concede duas formas de quitação para aqueles que não 
conseguirem cumprir suas obrigações: a) recalcular os valores ao saldo devedor, 
com inclusão de encargos por inadimplência ou b) adiar por três anos (de 2021 a 
2023) o teto de gastos, que alia o crescimento das despesas à variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), descartando o ano de 2020 por conta da 
crise do coronavírus. 
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 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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