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PREVISÃO Apesar da situação, Bahia deve crescer mais do que o Brasil em razão dos setores de serviços e agronegócios

Cenário econômicoépessimistapara 2015
PAULA JANAY

Doismilequinzeseráumano
difícil. Baixo crescimento, in-
flação alta e expectativas de
medidas austeras na econo-
mia nacional desenham um
cenário pessimista para o
próximo ano, segundo espe-
cialistas e representantes de
setores econômicos ouvidos
por A TARDE. Apesar disso,
Bahia deve crescer mais do
que o Brasil (leia adiante).

Deacordocomoeconomis-
ta e professor da Universida-
de Federal da Bahia Oswaldo
Guerra a nova equipe econô-
mica composta por Joaquim
Levy, noministério da Fazen-
da, e Nelson Barbosa, no Pla-
nejamento, mostra um com-
prometimento da presidente
Dilma Rousseff no combate à
inflação.

“Para reduzir a inflação,
uma das primeiras armas é

aumentar as taxas de juros
para desestimular o consu-
mo. E isso afeta a economia
como um todo”.

O aumento no início de de-
zembro, de 0,5%, na taxa bá-
sica de juros (Selic) deve vol-
taraserepetir, segundooeco-
nomista, já no início do ano.
“Em que percentual vai subir
é tema de discussão. As duas
primeiras reuniões do Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central serão
demais apertonocampomo-
netário”, afirma Guerra.

A redução de gastos públi-
cos e o aumento de impostos
podem ser outras duas estra-
tégias da nova diretriz eco-
nômica. “A equipe está sina-
lizando que irá trabalhar das
duas maneiras. São duas me-
didas que reduzem o poten-
cial de crescimento comoum
todo”, diz o especialista.

O cenário de dólar alto -
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Setor agrícola espera crescimento. Safra de grão da Bahia será recorde com mais de 8 milhões de toneladas

coma tendência de continua-
ção da valorização da moeda
americana pela recuperação
daeconomianosEstadosUni-
dos - e aumento de juros no
país, tambémirápressionara
inflação brasileira.

Bahia
Para o presidente do Conse-
lho Regional de Economia da
Bahia (Corecon-BA), Gustavo
Pessoti,asexpectativasparao
ano que vem já estão “dadas”.
O economista lembra que a
expectativa de crescimento
para 2015, segundo o Minis-
tério da Fazenda, é de 0,8%.

“É óbvio que essa expecta-
tiva está envolvida com uma
série de ajustes macroeconô-
micoseumcortedegastosque
pode chegar a R$ 100 bilhões,
além da retomada de alguns
impostos. A sinalização é para
uma economia que anda em
compassos de espera”, diz.

Com as políticas macroe-
conômicas, economiasmuito
dependentes da administra-
ção pública, como a da Bahia
edemaisestadosdoNordeste,
tendem a ser prejudicadas,
diz o presidente do Corecon.

“Na economia baiana, a ad-
ministração pública represen-
tamaisde 16%doPIB. Éo setor
individual mais importante.
Dopontode vista dadinâmica
brasileira, traz como conse-
quência a diminuição do po-
der do Estado em fazer novas
política públicas”.

Empregos e salários
Com a nova conjuntura de
combate à inflação e baixo
crescimento há o risco de au-
mento do desemprego, afir-
ma Oswaldo Guerra, princi-
palmente nas regiões metro-
politanas.

O cidadão comum, alémde
ser impactado com o aumen-

to de juros, terá uma valo-
rização menor do salário mí-
nimoem2015.Comoosalário
é atualizado através da infla-
ção e da taxa de crescimento
do PIB, o ganho real será me-
nor do que nos anos anterio-
res, explica Gustavo Pessoti

Apesar do cenário nebulo-
so, com perspectiva de baixo
crescimento de setores como
aindústriaecomércio,osetor
de serviços continuará a ter
um papel importante e o
agronegóciocrescerámaisdo
que nos anos anteriores, fa-
zendo comqueaBahia cresça
mais do que o Brasil.

“Os economistas estão
maiscéticossobrequandova-
mos falar em aceleração, se
em 2016 ou 2017. Em 2016 de-
vemosterumaexpectativade
crescer acima de 3,5%, o que é
omínimoesperadoparauma
economia do nível do Brasil”,
diz Pessoti.

Comércio e
turismodevem
crescer entre 1%
e 1,5%no estado

Ossetoresdeserviços, comér-
cio e turismo têm uma ex-
pectativa de crescimento en-
tre1%e1,5%em2015,segundo
estimativa feita pela Feco-
mércio (Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Tu-
rismo da Bahia).

“Isso se for com uma con-
dição econômica boa. Emum
cenário ruimpode ter umde-
créscimo de 1%. Somos oti-
mistas por natureza, porque
não podemos pensar negati-
vo. Mas nós entendemos que
2014foiumanopéssimopara
o comércio. Esperamos que
em 2015 o mercado dê uma
aquecida”, afirmaopresiden-
te da Fecomércio, Carlos An-
drade.

Assim como no ano ante-
rior, dentre dos três setores
representados pela Federa-
ção, o setor de serviços é o
mais promissor para 2015. “O
setor de serviços é a nossa
salvaçãoeestácrescendocom
umavelocidademaiordoque
o comércio, principalmente
por causa da terceirização.
Alimentação, segurança e
educação estão crescendo”.

Menor consumo
O presidente da Fecomércio
acredita que diante da situa-
ção econômica nacional, as
famíliasbaianas irão retrairo
consumo também no próxi-
mo ano, o que afeta mais di-
retamente o comércio.

“As famílias de classe mé-
diaestãocomaperspectivade
comprarmenos,porqueasdi-
ficuldades são evidentes. As
pessoas estão com medo de
perder seus empregos e da
recessão.As famíliasnãoque-
rem se endividar, principal-
mente quem ganha até 10 sa-
lários mínimos”.

Para o turismo, Carlos An-
dradecobramaispolíticasna-
cionais de incentivos para a
infraestrutura. Ele cita o altos
custo de desembarque de na-
vios como um desafio.

Recuperar asperdasde 2014 é
a expectativapara a indústria
baiana no próximo ano. A
projeção, segundo o IBGE, é
fechar o ano com uma queda
superior a 4%.

Segundo o presidente da
Federação das Indústrias da
Bahia (Fieb) , RicardoAlban, o
cenário é “preocupante”,
principalmente para a indús-
tria de transformação, por
causa da conjuntura interna-
cional de queda no preço das
commodities e a situação da
economia nacional.

Os escândalos de corrupção
na Petrobrás também podem
afetar ainda a indústria. “Todo
oprocessogeranãosónomer-
cado interno, como também
no mercado externo, uma sé-
riedeangústiasqueparalisam
oacesso a investimentos e cré-
ditos, atitudes que são neces-
sárias para o desenvolvimen-
to”, diz Alban.

Políticas
Para superar o resultado ne-
gativo, o setor precisará cres-
cer pelo menos 5% em 2015.
Noentanto,aexpectativaestá
distante das possibilidades
reais. “É muito pouco prová-
vel dentro desse cenário que
estamos hoje. Para a indús-
tria,umcrescimentoentre 1%
e 2% já seria algo como um
desafio”.

Apesar das dificuldades,
acredita-sequeaatividadein-
dustrial baiana apresentará
melhor desempenho com a
entrada em atividade do
ComplexoAcrílicodaBasf, da
BahiaMineração,doEstaleiro
EnseadadoParaguaçu, da JAC
Motorsedosprojetosdeener-
gia eólica.

Dólar alto – com
a tendência
de continuação
da valorização
da moeda
americana – e
aumento de
juros no país
também irão
pressionar a
inflação
brasileira

Indústria tem
desafio de
recuperar as
quedas de 2014

Agronegóciobaianoéaesperança
Com clima normalizado, sem
a ameaça da seca que derru-
bou a produção nos últimos
anos, o agronegócio espera
crescimento e aumento de
produtividade em 2015. No
próximo ano, a safra de grão
da Bahia será recorde com
mais de 8 milhões de tone-
ladas.

“Aschuvasvoltaramaonor-
mal em toda as regiões do
estado. Começamos a recupe-
rar a pastagemeo rebanho.O
oeste, que é o grande celeiro
deprodução, teve chuvasnor-
mais para o plantio, e terá
uma safra com índices nor-
mais de producao”, afirma o
segundo vice-presidente de
desenvolvimento agropecuá-

rio da Federação da Agricul-
tura e Pecuária da Bahia
(Faeb), Humberto Miranda.

Apesar das boas perspec-
tivas climáticas, os desafios
da economia nacional preo-
cupam os produtores.

Segundo o presidente da
Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia (Aiba), Jú-
lio César Busato, o preço do
dólar e aumento de combus-
tíveis e da energia, previstos
para 2015, irá pressionar os
custos.

Preços
“O que nós temos que fazer é
produzir mais gastando me-
nos. Já temos também o pro-
blema da helicoverpa - praga

que derrubou a produção e
está controlada - que já au-
mentou os custos.

Além disso, há os custos
causados por uma logística
muito ruim de transporte”,
afirma Busato.

A expectativa para os pro-
dutores é que os preços do
leite e da arroba do boi con-
tinuem altos. No entanto,
commodities como algodão
estão com valores em queda

devido a conjuntura econô-
mica mundial.

“Apesar de termos esses
problemas,acreditomuitono
nosso trabalho e que a agri-
cultura tem um lugar de des-
taquenaeconomiabrasileira,
gerando emprego e renda e
causando impactonabalança
comercial. E em 2015 deve
continuar fazendo isso cada
vezmais”, diz o presidente da
Aiba.
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Complexo Acrílico da Basf, em Camaçari, entrará em atividade no próximo ano

CREDPRATA
Está precisando de dinheiro?

Empréstimo pessoal de R$ 10.000,00 à R$ 300.000,00 para capital de
giro, abrir e ampliar seus negócios, comprar imóveis, sítios, cami-
nhões, automóveis, máquinas agrícolas, quitar suas dívidas.
Atendemos pessoas físicas e jurídicas em geral. Aprovação rápida e
sem burocracia.

Ligue agora! 0 xx 31-41123624

Atendemos de 8:00 as 18:00 horas, plantão aso sábados e domingos.

Exemplo:
R$ 10.000,00 prestação de R$ 125,00
R$ 20.000,00 prestação de R$ 188,00
R$ 30.000,00 prestação de R$ 255,00

Parcelas Fixas.

Não fique parado, ligue agora: 0xx31 – 41123624
PRATA CREDITO


