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1. CENÁRIO ECONÔMICO 

1.1 Cenário Internacional 
 
A Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia (UE), informou que a contração 
econômica da zona do euro durante os últimos três meses de 2020 foi ligeiramente menor 
do que a estimada anteriormente. O produto interno bruto (PIB) da área monetária caiu 
0,6% no quarto trimestre ante o terceiro, menos que a retração observada na primeira 
estimativa. A economia encolheu 5,0% em relação ao quarto trimestre de 2019. 
 
Essa contração segue uma forte recuperação de 12,4% no terceiro trimestre, quando as 
restrições à pandemia foram atenuadas. No segundo trimestre do ano, a economia da 
zona do euro sofreu uma queda histórica face ao trimestre anterior de 11,7%. Com o 
recuo nos últimos meses do ano, o PIB da zona do euro fechou 2020 com uma queda de 
6,8%. Já incluindo todos os países da União Europeia, a queda foi de 6,4%. 
 
A agência informou também que o número de cidadãos empregados no quarto trimestre 
aumentou 0,3% no período, após um aumento de 1,0% no terceiro trimestre. O aumento 
do desemprego na zona do euro tem sido limitado até agora, em parte graças aos 
programas do governo que pagam os salários dos trabalhadores dispensados. A taxa de 
desemprego na área monetária manteve-se inalterada em 8,3% em dezembro. 
 
A economia japonesa encolheu 4,8% no ano de 2020, segundo dados oficiais preliminares 
divulgados dia 15. Foi a primeira retração desde a crise financeira de 2009. Apesar da 
retração anual, o PIB do Japão registrou crescimento de 3% no 4º trimestre, na 
comparação com o 3º trimestre. 
 
Em termos anualizados, a terceira maior economia do mundo avançou a um ritmo de 
12,7% entre outubro e dezembro, marcando o segundo trimestre consecutivo de 
crescimento, em meio a uma recuperação da recessão causada pela pandemia na primeira 
metade de 2020. Com dois trimestres seguidos de crescimento forte, a economia do Japão 
provavelmente recuperou 90% das perdas induzidas pela pandemia, segundo analistas. 
 
Segundo relatório divulgado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos (EUA), 
os consumidores americanos elevaram significativamente seus gastos em janeiro, 
incentivados por pagamentos de estímulos recebidos por muitas famílias no âmbito do 
mais recente pacote de alívio aos efeitos da pandemia. 
 
As vendas do varejo, uma medida das compras em lojas, restaurantes e on-line, subiram 
5,3% em janeiro, em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal. O aumento se seguiu a 
três meses de queda durante a temporada de festas de fim de ano. Foi o crescimento mais 
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forte desde junho, quando a economia americana passava pelo processo de retomada em 
relação aos fechamentos causados pela pandemia. 
 
Os gastos do consumidor são o principal propulsor da economia americana, ao responder 
por mais de 66% do PIB dos EUA que aumentaram de maneira generalizada, inclusive em 
categorias duramente atingidas por restrições de distanciamento social, como bares e 
restaurantes - em um sinal de que o arrefecimento da pandemia está contribuindo para a 
retomada econômica. 
 
A China foi o principal parceiro comercial da União Europeia, em 2020, ultrapassando os 
Estados Unidos, segundo dados da Eurostat. No ano passado, a corrente de comércio 
(soma de exportações e importações) da União Europeia com a China totalizou 586 
bilhões de euros, contra 555 bilhões com os Estados Unidos. Em 2019, o comércio 
bilateral tinha somado 561 bilhões de euros com a China, ante 617 bilhões de euros com 
os EUA. 
 
Segundo a Eurostat, a inversão de posições se deu em razão do aumento das importações 
(5,6%) e exportações (2,2%) para a China. Ao mesmo tempo, o comércio com os Estados 
Unidos registrou queda significativa tanto nas importações (-13,2%) como nas exportações 
(-8,2%). 

No consolidado de 2020, o déficit comercial da União Europeia com a China ficou em 181 
bilhões de euros, ante 164,7 bilhões de euros em 2019. Já com os EUA, o déficit comercial 
relativamente estável, passando de 151,8 bilhões em 2019 para 150,9 bilhões no ano 
passado. 

No balanço total de 2020, os 27 países da UE registraram um superávit comercial de 217 
bilhões em relação ao resto do mundo, contra 191,5 bilhões em 2019. 
 
1.2 Cenário Nacional 
 

Os números do Banco Central e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) mostram que o endividamento das famílias bateu recorde no ano 
passado em meio à pandemia de Covid-19. 

Em novembro do ano passado, segundo o Banco Central (BC), o endividamento das 
famílias com os bancos atingiu 51% da renda acumulada nos doze meses anteriores — 
novo recorde da série histórica, que tem início em janeiro de 2005. Todas as dívidas com 
os bancos entram no cálculo, incluindo crédito para a compra da casa própria. 

Ainda segundo números do BC, o comprometimento da renda das famílias com os 
empréstimos bancários ficou em 20,87% em novembro do ano passado, último dado 
disponível. Esse percentual, porém, não é recorde da série histórica. 

O impacto do fim do auxílio emergencial, calculado pelo coordenador da Cátedra Ruth 
Cardoso no Insper, Naercio Menezes Filho, mostrou que já levou 2 milhões de brasileiros 
para a pobreza apenas em janeiro. Ao todo, 13% da população do país ou 26 milhões de 
pessoas estão sobrevivendo com uma renda per capita de apenas R$ 250 por mês. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/banco-central-do-brasil/
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Segundo o pesquisador, a quantidade de pobres hoje no Brasil já é maior do que a 
observada antes do início da pandemia de coronavírus. Em 2019, 12% da população era 
pobre, ou seja, cerca de 24 milhões de pessoas. 

Durante o pagamento do benefício, a taxa de pobreza chegou a recuar para 8% da 
população, e a da extrema pobreza - brasileiros com renda per capita abaixo de R$ 150 ao 
mês, - caiu de 3% para 1%. Foram os menores patamares já registrados pelo Brasil desde a 
década de 1970, quando as pesquisas domiciliares começaram a ser realizadas. 
 
Essa melhora também se refletiu no índice de Gini, que monitora a desigualdade de renda 
em uma escala de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. O índice 
recuou de 0,53 para 0,47, caindo abaixo de 0,50 pela primeira vez na história brasileira. 
Estudo inédito realizado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades 
da Universidade de São Paulo (Made-USP) aponta que aumentar a tributação sobre os 
mais ricos para transferir renda aos mais pobres pode contribuir para a recuperação da 
atividade econômica, além de reduzir a desigualdade. 
 
A redução da desigualdade tem benefícios em si. “Sabemos que ela tem custos que não só 
têm a ver com o direito à renda e à dignidade humana, mas tem também efeitos políticos, 
pois a desigualdade tende a criar distorções no próprio sistema democrático", diz Laura 
Carvalho, professora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
da Universidade de São Paulo (FEA-USP). 
 
Analisando dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (POF do IBGE) de 2017-2018, os pesquisadores encontraram que, 
enquanto os 10% mais pobres gastam 87% da sua renda em consumo, esse valor cai para 
24% entre os que compõem o 1% mais rico. No caso do auxílio emergencial de 2020, cada 
R$ 100 pagos por meio do programa têm um efeito de aumento da renda agregada de 
R$140, calculam os pesquisadores. 
 
"No caso do auxílio o efeito multiplicador é maior, pois o volume de recursos destinado a 
essa política foi muito elevado. Foi um programa emergencial, mas muito amplo, com 
pouco mais de 4% do PIB de 2020 destinado a essa política de transferência de renda. 
Quando você faz uma política assim, que altera a atual estrutura de transferências, 
expandindo o Bolsa Família, e ao mesmo tempo altera a atual estrutura de tributação, 
tornando ela mais progressiva, você muda a distribuição de renda na economia", explica 
Carvalho. 
 
Nesse cenário, uma mesma transferência de R$ 100 aos mais pobres elevaria a renda 
agregada em R$ 109. Como resultado, os economistas estimam que o impacto positivo 
sobre o PIB seria de 2,4%. 
 
1.3 Cenário Baiano 

A empresa Quinto Energy está implementando o segundo maior complexo híbrido de 
energia renovável do Brasil que será instalado na Bahia na região centro-norte da Bahia, 
mais precisamente nos municípios de Ibicoara e Barra da Estiva. O investimento é de R$ 
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4,8 bilhões, e estima-se a geração de cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos no 
período de construção do empreendimento.  

Batizado como Complexo Eólico e Solar Alfazema, o gigante projeto contará com 280 
turbinas aerogeradoras capazes de produzir 5,8 TWh por ano e já é considerado o 
segundo maior complexo híbrido em desenvolvimento do país. Só perde para o complexo 
Castanheira, em Sento Sé, que também é desenvolvido pela Quinto. 

O Alfazema será capaz de produzir um volume de energia elétrica suficiente para 
abastecer uma metrópole com 2,4 milhões de residências populares. Além disso, também 
trata-se de uma iniciativa com alto impacto positivo para o meio ambiente, pois sua 
produção energética renovável evitará a emissão de 1,7milhão de toneladas de Co2 na 
atmosfera. 

O projeto está com a tramitação em ritmo acelerado, o que permite que a fase da obra de 
construção inicie entre o final de 2022 e início de 2023. Além da geração de emprego, a 
logística que ocorrerá na região durante o período de obras do complexo provocará um 
"boom" econômico local com o aquecimento do comércio, do setor de serviços e 
hotelaria. 

Em dezembro passado, o Governo do Estado encaminhou para votação o pedido de 
autorização de alienação do imóvel Palácio dos Esportes na Praça Castro Alves, que deve 
ser transformado em um novo equipamento hoteleiro – pertence à Secretaria Estadual de 
Agricultura – à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O projeto entrou na pauta desta 
terça-feira, 09, mas não chegou ainda a ser votado. 

O grupo espanhol Prima, dono do imóvel que abriga o Hotel Fasano, seria um dos 
principais interessados em hastear mais uma bandeira da rede hoteleira paulista de alto 
luxo no prédio em estilo art decó do Palácio dos Esportes, que foi inaugurado em 1935. De 
acordo com o secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, outros grupos também já 
demonstraram interesse no imóvel. Ainda segundo ele, levará quem fizer a melhor oferta. 

As obras de implantação do novo sistema de Veículo Leve de Transporte (VLT) do Subúrbio 
foram iniciadas na segunda-feira (15). O presidente da Companhia de Transportes do 
Estado da Bahia (CTB), José Eduardo Copello, analisou os impactos do novo modal para a 
população da região do Subúrbio. “O novo sistema terá 23,3 km de extensão, 25 estações 
previstas, atendendo desde a Ilha de São João, em Simões Filho, até a integração com o 
metrô na estação Acesso Norte. A tarifa vai ser integrada aos sistemas de ônibus e metrôs, 
além do tempo de viagem, que vai ser de 25 minutos. Antes, com os trens, o tempo era de 
40 minutos”.  

Para a realização da obra, estão abertas até o dia 28 de fevereiro as inscrições para 2.249 
vagas de trabalho. A maior parte das vagas é para profissionais da área da construção civil. 
A intermediação da mão de obra será feita pelo SineBahia, mas as inscrições são feitas 
pela internet, por meio do site da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte (Setre).  

http://www.setre.ba.gov.br/
http://www.setre.ba.gov.br/
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Será dada prioridade aos profissionais que moram na região do subúrbio. O processo 
seletivo será feito nos meses de março e abril, a partir da análise dos currículos dos 
trabalhadores. Os selecionados iniciarão as atividades em junho. Serão contratados 1.069 
profissionais este ano e os demais no início de 2022. 

  
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 quinto 
levantamento, relativo à safra 2020/2021, estimam produção aproximada de 9,5 
milhões de toneladas de grãos na Bahia, o que representa uma redução de 6,0% 
em relação ao ciclo 2019/2020. Este resultado reverte a expectativa de expansão 
de 1,8%, apontada no levantamento anterior (Conab, com elaboração da SEI, 
2021).  
 

 A área plantada estimada para o ciclo atual deve variar em 2,0% na comparação 
com o ciclo anterior, somando cerca de 3,16 milhões de hectares. O rendimento 
médio esperado, portanto, ficou calculado em 3,0 t/ha, 7,8% inferior ao da safra 
passada (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A produção de algodão permaneceu projetada em torno de 1,2 milhão de 
toneladas, que corresponde a uma queda de 19,8%, na comparação com a safra 
anterior. A área plantada estimada de 266 mil hectares é 15,2% inferior à do ciclo 
anterior (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 A Conab revisou a produção de soja na atual temporada para 6,0 milhões 
toneladas, 1,6% inferior à do período anterior. Não obstante a expansão da área 
plantada (5,0%) no ciclo atual, a possível queda de produtividade do grão está 
relacionada à má distribuição de chuvas, aos chamados “veranicos”, nos estágios 
iniciais de produção. A recuperação da lavoura dependerá do retorno das chuvas 
durante o enchimento dos grãos (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Também afetada pela escassez das chuvas, a safra de milho, especialmente a de 
verão, poderá recuar seu volume colhido no ciclo 2020/2021. A área plantada 
estimada totaliza 633 mil ha, o que corresponde a uma área 6,8% superior àquela 
verificada na lavoura 2019/2020 (Conab, com elaboração da SEI, 2021). 
 

 Por sua vez, a estimativa para o feijão manteve-se na situação de recuo frente à 
safra passada como resultado do impacto das condições climáticas. A Conab prevê, 
portanto, uma produção anual de 282 mil toneladas, o que representa uma queda 
de 27,1%. Estima-se que a área plantada com a leguminosa ocupe 438 mil hectares 
e sua produtividade média alcance 753 kg/ha na temporada 2020/2021 (Conab, 
com elaboração da SEI, 2021). 
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3. Indústria 
 

 Ramos importantes da indústria brasileira continuam apontando a escassez de 
insumos como fator limitante para a produção no início de 2021, como os 
segmentos de veículos, produtos de metal e plásticos. A situação, que vem 
pressionando o setor desde o terceiro trimestre de 2020, dá sinais de melhora, 
mas ainda não está normalizada. A falta de determinadas matérias-primas limita 
alguns segmentos, que já começam a desacelerar. O cenário é traçado pelo 
pesquisadoras Claudia Perdigão e Viviane Seda Bittencourt, do Instituto Brasileiro 
de Economia (Ibre/FGV). Quesito especial da mais recente sondagem com 
empresários mostra que, em janeiro deste ano, 48,1% das indústrias identificaram 
restrições à expansão do volume de produção, 20% apontando a escassez de 
matéria-prima como gargalo. Este foi o fator limitante mais citado. Na sondagem 
de novembro de 2020, 55,5% dos empresários da indústria relatavam dificuldade 
para comprar matéria-prima. Há diferenças metodológicas entre as pesquisas: na 
de janeiro, o respondente apontava um fator limitativo para sua expansão, 
enquanto na de novembro foi contabilizada a frequência das respostas sobre 
escassez de matéria-prima para justificar a dificuldade de se obter insumos - 
outros fatores também podiam ser citados, como o câmbio (Valor Econômico, 
17/02/2021).   

 
 Entre os quatro segmentos com maior dificuldade na obtenção de insumos em 

novembro, apenas produtos plásticos e outros produtos (com peso grande de 
bebidas) registraram escassez de insumo como limitante para a expansão da 
produção em janeiro. Para os segmentos de vestuário e têxtil, o fator limitativo 
mais citado passou a ser o nível da procura, sinalizando já os desafios que os 
segmentos esperam com o fim de estímulos fiscais. Quem ainda sofre com a falta 
de insumos são as indústrias de veículos - 49,6% apontaram esse fator limitante 
em janeiro; em novembro, 61,1% reportaram dificuldade de obter matéria-prima - 
e produtos de metal (45,6% em janeiro e 63,2% na pesquisa de novembro) (Valor 
Econômico, 17/02/2021).   
 

 O faturamento real da indústria de materiais de construção cresceu 12,8%, em 
janeiro, na comparação anual. As vendas de produtos de base aumentaram 13,4%, 
enquanto as de acabamento subiram 11,8%. Os dados são da Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Para este ano, a entidade 
estima alta de 4,0% no faturamento deflacionado do setor, considerando-se a 
expectativa de volta do crescimento da economia a partir da vacinação contra a 
Covid-19 e a perspectiva de retomada da pauta de reformas no Congresso 
Nacional. No acumulado dos 12 meses, até janeiro, houve expansão de 0,7% (Valor 
Econômico, 17/02/2021).   
 

 Como medida para tentar reduzir a contaminação da Covid-19 no estado, o 
governador Rui Costa decretou toque de recolher das 22h às 05h, que passa a valer 
a partir de sexta-feira, dia 19 de fevereiro, até o dia 25 de fevereiro de 2021 em 
343 dos 417 municípios baianos. A norma excepciona os serviços necessários ao 
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funcionamento das indústrias, Centros de Distribuição e o deslocamento dos seus 
trabalhadores e colaboradores relacionados a essa atividade. A manutenção das 
atividades industriais no estado, observadas todas as medidas de biossegurança, é 
fundamental para garantir o abastecimento da população e a manutenção da 
ordem social (FIEB, 17/02/2021). 

  
 A produção brasileira de celulose avançou 7,8% no quarto trimestre, na 

comparação anual, para 5,3 milhões de toneladas, atingindo cerca de 21 milhões 
de toneladas em 2020, o segundo maior volume da história, segundo dados 
divulgados pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), que reúne os produtores de 
celulose, papel, painéis e pisos de madeira e florestas no país. Em relação a 2019, a 
alta na produção da fibra foi de 6,4%. As exportações da matéria-prima, por sua 
vez, avançaram 12,7% nos três últimos meses do ano, a 4 milhões de toneladas. No 
acumulado do ano, os embarques totalizaram 15,6 milhões de toneladas, alta de 
6,1%. Conforme a Ibá, a China permanece principal destino da celulose produzida 
no Brasil, com importações de US$ 2,9 bilhões em 2020, queda de 11,7% na 
comparação com 2019, explicada pelo recuo dos preços da matéria-prima. A 
pandemia de Covid-19 teve forte impacto negativo no segmento de imprimir e 
escrever, que encerrou 2020 com vendas domésticas quase 20% menores, de 1,1 
milhão de toneladas. Em papel tissue, houve alta anual de 1,6%, para 1,3 milhão de 
toneladas. No segmento de papéis para embalagens, o crescimento foi de apenas 
0,3%, para 1,8 milhão de toneladas (Valor Econômico, 18/02/2021).   

 
 No setor de energia, a Voltalia iniciou as obras de seu novo cluster de geração na 

Bahia. Com 99,4 MW em capacidade instalada, está localizado em Canudos, que 
tem um potencial estimado em 1 gigawatt (GW). O parque Canudos 1 tem 
contrato de venda de energia de longo prazo, com duração de 20 anos, foi 
assinado com a Cemig. De acordo com a Voltalia, a empresa replicará os principais 
fatores de Serra Branca, cluster no Rio Grande do Norte com 2,4 GW. Cita o regime 
de vento classificado como excelente, a propriedade de conexão à rede e 
escalabilidade. O parque terá 28 turbinas de 3,55 MW. A construção da subestação 
já começou e empreendimento deverá ser totalmente inaugurado no primeiro 
semestre de 2022 (Canal de Energia, 17/02/2021).   
 

 No setor de construção, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) 
apresentou o resultado do levantamento realizado junto às empresas do setor da 
construção que comprovam a continuidade do aumento do preço de materiais de 
construção e o desabastecimento de insumos, bem como as ações que estão 
sendo tomadas pela entidade sobre os efeitos desses incrementos. De acordo com 
o presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade 
(Comat) da Cbic, Dionyzio Klavdiano, o levantamento realizado, que teve a 
participação de 376 empresas do setor da construção no período de 12 a 18 de 
fevereiro, confirma que houve aumento nos preços de insumos nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2021, bem como o desabastecimento e um prazo de entrega 
requerido pelos fornecedores maior que o habitual. Como consequência desses 
aumentos abusivos, o presidente da Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Cbic, 
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Carlos Eduardo Lima Jorge, apontou o desequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos de obras públicas e de concessões. Lima Jorge deu ciência de que a Cbic 
está preparando ferramentas para orientar as empresas nas solicitações de 
reequilíbrio dos contratos (CBIC, 18/02/2021). 
 
 

4. Comércio Varejista 
 

 A pesquisa Pace Pulse Brasil indica que a pandemia acelerou a inclusão de idosos 
no e-commerce. Segundo dados da pesquisa, as pessoas com idade de 55 a 73 
anos estão utilizando mais a modalidade de compras online, sendo que 48,0% 
preferem o delivery ou encomendar a refeição para a retirada no local e 44,0% 
optam pela entrega das compras de mercado em casa. A participação dos idosos 
acima de 61 anos no e-commerce representou 6,0% do faturamento total dessa 
modalidade de comércio em 2020, que foi de R$ 7,7 bilhões. Em 2019, o 
faturamento para essa mesma faixa etária foi de R$ 4,6 bilhões. (IBEVAR, 
17/02/2021) 

 
 A Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) indica que o percentual de brasileiros com dívidas atingiu patamar de 66,5% 
em janeiro de 2021, um aumento de 0,2% em relação ao mês anterior e de 1,2% na 
comparação com janeiro de 2020. Esses dados da Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic) levam em conta dívidas como cartão de 
crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, prestações de casa e carro, carnês, 
e crédito consignado. (CNC, 18/02/2021) 
 

 Dados da Peic de janeiro mostram que o percentual de famílias com contas em 
atraso caiu pelo quinto mês seguido, alcançando o índice de 24,8%. Apesar de 
representar elevação de 1 ponto percentual em relação ao mesmo mês de 2020, a 
proporção é a menor registrada desde fevereiro do ano passado. (CNC, 
18/02/2021) 

 
 A Peic de janeiro revela que a parcela de famílias que declaram não ter condições 

de pagar suas contas também diminuiu em relação a dezembro/2020, passando 
para 10,9% do total em janeiro. Há um ano, o indicador alcançou 9,6%. A principal 
modalidade de dívidas das famílias continua sendo o cartão de crédito que em 
janeiro atingiu recorde histórico de 80,5% do total de famílias em comparação a 
79,4% em dezembro último. (CNC, 18/02/2021) 

 
 O Governo Federal e o Congresso avaliam a liberação de uma nova etapa do auxílio 

emergencial com um valor de R$ 250,00 durante três meses e para metade do 
público atendido em 2020. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado da Bahia, no estado, 2,9 milhões de pessoas devem 
ser contempladas, distribuindo R$ 2,2 bilhões, o que representa 2,2% das 
estimativas de vendas para o comércio em 2021. (Fecomércio-Ba, 18/02/2021). 
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5. Serviços & Turismo 
 

 Em dezembro de 2020, o Índice de Movimentação Econômica de Salvador (Imec-
SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
(SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan), cresceu 7,2%, 
frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. O 
resultado exibido neste indicador em relação a novembro de 2020 foi 
determinado, principalmente, pela baixa base de comparação (-9,7%), registrada 
no mês anterior e pelo dinamismo da atividade econômica na capital baiana, 
motivada pela movimentação de final de ano. Essa expansão foi sentida em cinco 
das seis variáveis que compõem o indicador, com destaque para: Carga portuária 
(12,0%), Consumo de combustível (8,4%), Passageiros intermunicipais (7,1%), 
Passageiros urbanos (6,9%), e Consumo energia elétrica (3,1%). Em contrapartida, 
apenas Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-1,8%) marcou 
retração. Em sentido oposto, o indicador apontou decrescimento de 20,3% quando 
comparado com o mês de dezembro de 2019, acumulando no ano queda de 25,9% 
(SEI). 
 

 Os baianos já dispõem de 97 serviços do Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-BA), oferecidos na plataforma eletrônica do Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC) Digital, somente por meio de agendamento. A pessoa escolhe o 
local, dia e horário de atendimento de preferência, seguindo os protocolos de 
prevenção à Covid-19. As unidades próprias do Detran-BA no interior (Ciretrans, 
Retrans e Postos Avançados) e as que funcionam na Rede SAC estão conectadas ao 
sistema. O aumento na oferta de procedimentos pela internet tem avançado no 
órgão de trânsito. Apenas a busca eletrônica pelo documento do carro já alcançou 
durante a pandemia mais de 2,2 milhões de solicitações. O Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) se transformou em um novo 
documento obrigatório, que atesta tanto a regularização anual como a 
propriedade do veículo (Secom). 

 
 Empresas da área de Tecnologia da Informação da Índia, que possuem negócios no 

Brasil, se reuniram virtualmente com os representantes da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Secti), junto as Secretarias de Desenvolvimento Econômico 
(SDE), Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Planejamento (Seplan), a 
Assessoria Internacional do Governo do Estado, o Senai Cimatec e a Embaixada da 
Índia. Na reunião, que foi liderada pela secretária Adélia Pinheiro e o Embaixador 
da Índia no Brasil, Sr Suresh Reddy, os representantes das empresas indianas 
puderam conhecer mais sobre o cenário baiano quando o assunto é investimento, 
assim como apresentaram seus interesses em estabelecer parcerias estratégicas na 
área de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e CTI (Secom). 
 

 As  importantes intervenções que estão sendo realizadas no entorno da Baía de 
Todos-os-Santos estiveram na pauta da reunião do secretário de Turismo do 
Estado, Fausto Franco, e o capitão dos Portos, comandante Paulo Gonzalez. O 
titular da pasta do turismo, Fausto Franco,  explicou que as obras são executadas 
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através do Prodetur Nacional Bahia e vão beneficiar 18 municípios com a 
requalificação e/ou construção de bases náuticas, atracadouros, terminais 
turísticos, incluindo um museu - o Wanderley Pinho, em Candeias. Ao todo são 13 
intervenções, com investimentos provenientes de financiamento do Banco 
Interamericano, no valor de 78 milhões de dólares (Setur). 
 

 Solicitações de empresários de Salvador e Porto Seguro foram apresentadas pelo 
secretário de Turismo da Bahia ao gestor da Segurança Pública, Ricardo 
Mandarino, em reunião no Centro de Operações e Inteligência (COI). Os principais 
pleitos são a implantação de uma delegacia da Polícia Civil no distrito de Trancoso, 
em Porto Seguro, e o retorno de um batalhão da Polícia Militar para a região da 
Basílica da Conceição da Praia, numa das áreas mais visitadas por turistas na 
capital baiana.  A ideia é que, nos dois casos, a iniciativa privada ofereça a 
infraestrutura básica para o funcionamento dos serviços públicos de segurança, 
incentivando a abertura de novos empreendimentos turísticos e manutenção dos 
já existentes. Compreendendo a importância dos projetos para o setor turístico, 
Mandarino os encaminhou para análise de viabilidade pelas equipes técnicas da 
Secretaria de Segurança Pública da Bahia (Setur). 

 

 De forma inédita, o Ministério do Turismo mapeou a disponibilidade de internet 
pública gratuita em destinos turísticos estratégicos do País. O resultado é que 74% 
destas rotas ainda não contam com cobertura de rede pública. De um total de 117 
destinos analisados, 87 não possuem Wi-Fi em seus principais atrativos. A falta de 
planejamento e de estrutura local são os motivos determinantes apontados no 
levantamento. Para mudar esta realidade, os ministérios do Turismo e da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) assinaram, em outubro do ano passado, um acordo 
de cooperação que vai apoiar políticas públicas de digitalização e inovação para 
promover o Turismo 4.0 e, assim, possibilitar a transformação de rotas estratégicas 
em destinos turísticos inteligentes. De forma a impulsionar as atividades, o MTur 
também prevê outras ações com o Ministério das Comunicações (MTur). 

 

6. Comércio Exterior 

 Com avanço cada vez maior da Bahia na produção de grãos, cresce a importação 
de insumos. O aumento da área plantada e a busca por maior produtividade 
fizeram o estado importar o recorde de 143,3 mil toneladas de adubos no mês 
passado, ou o equivalente a US$34,9 milhões, 18% superior a janeiro de 2020. 
O aumento da safra de grãos eleva a dependência externa baiana em uma série de 
produtos necessários à produção agrícola. Isso faz parte do mercado livre, mas o 
país, devido ao tamanho que tem no fornecimento mundial de alimentos, deveria 
desenvolver políticas específicas para reduzir essa dependência e elevar a 
participação mundial também na oferta de insumos e de maquinários. A produção 
baiana de grãos sobe rapidamente e atingiu 10 milhões de toneladas em 2020. Há 
dez anos, estava em 6,7 milhões de toneladas. 
 

 Esta vai ser mais uma década favorável ao agro do Brasil. O Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (Usda) fez as projeções agropecuárias para os 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/fila-para-escoar-soja-por-rio-da-regiao-norte-chega-a-3000-caminhoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/02/apesar-da-pandemia-pib-do-agro-pode-ser-recorde-em-2020.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/02/apesar-da-pandemia-pib-do-agro-pode-ser-recorde-em-2020.shtml
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próximos dez anos, e os dados mostram certa acomodação dos americanos no 
cenário mundial, mas um bom avanço dos brasileiros. Após a pandemia, haverá 
uma retomada do crescimento mundial, abrindo espaço ainda maior para a 
agropecuária. O bom crescimento das exportações agrícolas será capitaneado 
pelos países em desenvolvimento, que serão responsáveis por 80% da nova 
demanda por alimento. Esses países terão uma população mais urbanizada e com 
renda maior. Já os países ricos buscam uma dieta mais controlada e terão 
participação menor no comércio mundial. (Folha de S. Paulo, 19/02/2021). 
 

 

 A Organização Mundial do Comércio (OMC) apontou uma forte recuperação nas 
exportações e importações, mas alerta para o risco de esse quadro positivo ser de 
curta duração por causa do número crescente de casos de Covid-19 e novas 
variantes do vírus. O “Barômetro de Comércio de Mercadorias” da OMC que visa 
dar informações em tempo real sobre a trajetória do comércio mundial, 
completando estatísticas e projeções da própria entidade e de outras 
organizações, chegou a 103,9 pontos em janeiro, indicando assim a melhora nas 
exportações e importações no quarto trimestre de 2020 após declínios causados 
pelo estrago que a Covid-19 fazia nas economias. (Valor Econômico, 18/02/2021). 
 
 

 No terceiro trimestre de 2020, o comércio de bens em volume já tinha começado a 
crescer, com fortes exportações da Ásia para a América do Norte e Europa. Ainda 
assim, o comércio entre julho e setembro caiu 5,6% se comparado ao mesmo 
período de 2019. No quarto trimestre de 2020, o comércio em volume continuou a 
ter maior dinamismo. Mas a perspectiva para o primeiro trimestre de 2021 “é 
altamente incerta”, segundo a OMC por causa da Covid-19.“A perspectiva para o 
comércio de mercadorias dependerá em grande medida da evolução do vírus e da 
disseminação de vacinas efetivas”, diz a OMC. (Valor Econômico, 18/02/2021). 
 

 Proposta de corte das taxas de importação do país não tem consenso entre setores 
da indústria. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende acelerar a 
assinatura e a internalização do acordo Mercado Comum do Sul (Mercosul)-União 
Europeia. Segundo a entidade representativa da indústria nacional, no âmbito do 
Mercosul, alterações na tarifa externa comum (TEC) devem, necessariamente, 
passar antes por consulta pública abrangente, com representações empresariais de 
todos os setores do Brasil e dos demais países do bloco. Para a entidade, a demora 
na abertura econômica do país está mais ligada ao atraso na agenda de 
competitividade, que incluiria, entre outras coisas, desonerar produtos exportados, 
garantir orçamento para financiar exportações, celebrar acordos para evitar dupla 
tributação e estimular multinacionais brasileiras em outros países. Além disso, diz a 
CNI, é preciso avançar na agenda de reformas estruturais, sobretudo a tributária. 
(Valor Econômico, 19/02/2021). 

 

 O distanciamento imposto como medida protetiva para reduzir a infecção por 
Covid-19 gerou uma demanda de capacitações por meio digital. A Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) realizará entre 09 e 10 de março o curso 
“Operações e Conceitos do Comércio Exterior”. Os empresários e seus assessores 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/pandemia-empurra-economia-do-brasil-ao-limite-diz-financial-times.shtml
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interessados no mercado internacional, aproveitando os bons negócios 
proporcionados pelo câmbio, terão a oportunidade de entender melhor como 
funcionam as tratativas com fornecedores e compradores de fora do país. Entre 24 
e 25/03 será a vez da importação, com a proposta de preparar os empresários para 
uma visão geral e prática do processo de importação e conceitos básicos. O 
objetivo é facilitar a assimilação de meios de mobilização de recursos para uma 
visão prática do processo de importação, com o foco de facilitar a compreensão 
das diversas fases e operacionalização. (Fieb, 19/02/2021). 
 
 

7. Finanças Públicas 
 

 A prestação de contas do Estado referente ao exercício financeiro de 2020 foi 
encaminhada pelo governador Rui Costa ao presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Adolfo Menezes, na última sexta-feira (12), dentro do prazo que 
determina a Constituição do Estado da Bahia, em seu artigo 105, inciso XV. O 
material é elaborado pela equipe da Superintendência de Administração Financeira 
(SAF) da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), sob a coordenação da 
Diretoria de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Dicop), e começou a ser feito 
no mês de julho do ano passado, em reunião de apresentação da proposta de 
trabalho e proposição da equipe responsável pela elaboração do documento. As 
atividades foram intensificadas após o fechamento da contabilidade, no dia 13 de 
janeiro. (SEFAZ-BA, 02/2021) 
 

 A pandemia trazida pelo coronavírus colocou o mundo de cabeça para baixo. Um 
enorme desafio foi colocado para os governos para enfrentar a pandemia, liberar 
vultosos recursos para manter a economia minimamente funcionando, dar 
assistências aos mais vulneráveis. Países tradicionalmente conservadores na 
questão dos gastos públicos, como a Alemanha, por exemplo, abriram os cofres 
públicos, liberando milhões de euros. Na outra ponta, países mais pobres e em 
desenvolvimento, com elevadas dívidas, tiveram que implementar programas de 
assistência, mesmo com o risco de piorar significativamente o já debilitado quadro 
fiscal, como foi o caso do Brasil. (Revista de Conjuntura Econômica, 02/2021) 
 

 O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quinta-feira (18) que o 
Plenário deve votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial 
(186/2019) na próxima semana. Tendo como relator o senador Marcio Bittar 
(MDB-AC), o texto prevê medidas para o controle do crescimento de despesas 
obrigatórias e para o reequilíbrio fiscal. Segundo Pacheco, a medida deve auxiliar 
na renovação do auxílio emergencial pago a pessoas vulneráveis durante a 
pandemia de coronavírus. (Agência Senado, 02/2021). 
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Tabela – Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) 
Projeção (2021)

( 1) 
(%) 

Mensal Ano 12 Meses  Jan. Fev. Mar. Abr. Tendência 

Indústria (dez.) 0,4 -5,3 -5,3  -7,2 -8,4 -9,1 
 

 

Comércio (dez.) -6,6 -4,3 -4,3  -11,8 -9,4 -5,6 
 

 

Serviços (dez.) -2,5 -14,8 -14,8  -7,5 -11,2 -8,2 
 

 

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

 

Exportações (jan.) 1,2 1,2 -3,5   4,0 6,0 40,0 

 

Importações (jan.) 71,3 71,3 -23,3   30,0 40,0 80,0 
 

ICMS (jan.)
3
 26,8 26,8 2,5   1,8 -2,6 4,7 

 

FPE (jan.)
3
 20,6 20,6 -1,4   -12,5 10,0 14,3 

 
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 safra de grãos; (3) SEFAZ e Tesouro Nacional: variação nominal 

Governo do Estado da Bahia  
Rui Costa 

Secretaria do Planejamento  
Walter de Freitas Pinheiro  

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
Jorgete Oliveira Gomes da Costa 

Diretoria de Indicadores e Estatística 
Armando Affonso de Castro Neto 
Equipe Técnica 
Arthur S. Cruz Júnior, Carla Janira do Nascimento, Elissandra Alves de Brito, João Gabriel R. 
Vieira, Luiz Mário R. Vieira, Maria Margarete de Carvalho A. Perazzo, Pedro Marques de Santana, 
Poliana Peixinho, Rosângela Ferreira Conceição, Zélia Maria de C. Góis 
Equipe Editorial 
Vinícius Luz (designer gráfico), Ludmila Nagamatsu (editoria de arte), Elisabete Barretto 
(editoria-geral) 

 


