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Semanal (06/01 a 12/01/2022) 

 
 

CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

Os deslocamentos causados pela covid-19 revelaram a fragilidade da economia global na 
sua dimensão física, ou seja, nos fluxos de mercadorias ao redor do globo. Tivemos 
rupturas tanto na oferta, com os obstáculos causados pelas quarentenas, quanto na 
demanda, na medida em que hábitos de consumo mudaram. Esses deslocamentos 
tiveram forte impacto sobre a infraestrutura do comércio global, portos, navios, 
contêineres. Um dos resultados tem sido uma pressão sobre preços, que também tem 
outras causas, como os programas de estímulo econômico nos países ricos. A grande 
questão hoje é se vivemos um realinhamento de preços relativos que termina aqui, ou se 
estamos diante de inflação persistente, como nas décadas de 70 e 80.  

A questão que se coloca mais predominante é o retorno da inflação, tanto nos Estados 
Unidos (EUA) como por aqui, se é um fenômeno transitório ou uma correção que exigirá 
políticas monetárias e financeiras mais radicais.  

As negociações para uma nova rodada no sistema global estão em fogo brando, e o 
governo Trump conseguiu paralisar os mecanismos da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Não existem bases para cooperação entre EUA e China nesses temas no momento, 
muito embora a relação comercial entre os dois países seja intensa.  

Os EUA se mostraram vulneráveis a um líder que quase conseguiu dar um golpe de Estado 
depois de perder as eleições. A erosão das normas democráticas, que já vinha de longe, 
segue em marcha e limita a capacidade do governo Biden de implementar políticas 
populares. Republicanos podem voltar a controlar o Congresso nas próximas eleições. Há 
uma sensação de um “gap” de governabilidade que tende a piorar, e a questão da covid-
19 continuará sendo um grande desafio para o presidente Biden e também em outros 
países.  

O Federal Open Market Committee (FOMC) adotou tom mais duro em sua última reunião, 
sinalizando a normalização da política monetária mais rápida. Na ata divulgada, relativa à 
reunião de política monetária de dezembro, o comitê sinalizou de maneira mais assertiva 
que deverá aumentar a taxa de juros em 2022, diante das pressões inflacionárias mais 
persistentes. Segundo o colegiado, o balanço de riscos é assimétrico para mais inflação, 
com destaque para choques sobre as cadeias de produção e uma possível piora no quadro 
da pandemia por conta da variante Ômicron.  
 
Em relação à atividade econômica, o comitê ainda acredita em um ritmo forte de 
crescimento para 2022, porém inferior ao esperado na reunião de novembro.  
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Os “mercados” se ajustam à expectativa de antecipação da redução dos estímulos nos 
Estados Unidos. No entanto, alguns sinais mais favoráveis para a atividade econômica 
global trazem algum alívio à aversão ao risco. Na Alemanha, as encomendas à indústria 
subiram 3,7% em novembro, na margem, surpreendendo positivamente o mercado 
(+2,5%). No Reino Unido, os índices que medem a atividade econômica na zona do euro, 
Purchasing Managers Index (PMI, na sigla em inglês) caíram menos do que o apontado 
pela leitura preliminar. Na China, o índice PMI composto, elaborado pela IHS Markit e 
Caixin, avançou de 51,2 para 53,0 pontos na passagem de novembro para dezembro, 
refletindo principalmente a melhora do setor de serviços. Por fim, no campo das 
commodities, os preços do petróleo sobem levemente, refletindo as preocupações com a 
oferta da Líbia e do Cazaquistão. 
 
Em sua fala recente no Senado, o presidente do Federal Reserve (FED) reforçou a 
necessidade de aperto da política monetária nos EUA, mas não sinalizou aceleração no 
ritmo de retirada dos estímulos, o que foi lido como um tom menos duro. A inflação ao 
consumidor no país desacelerou de 2,3% para 1,5% entre novembro e dezembro, ante 
expectativa de 1,7%, enquanto os preços ao produtor avançaram 10,3% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, inferior à expectativa de 11,3% e à elevação de 12,9% 
verificada em novembro. Somado a isso, os dados de crédito da China indicam que, a 
despeito da sinalização de mais estímulos e do corte do compulsório, a expansão dos 
empréstimos seguiu moderada em dezembro.  
 

1.2 Cenário Nacional 

A pressão de custos no atacado se deu de forma generalizada no ano passado, apesar de 
desaceleração no segundo semestre. O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) registrou alta de 1,25% em dezembro, encerrando o ano com aumento 
acumulado de 17,7%. Após registrar taxas expressivas na primeira metade do ano 
passado, explicadas por uma alta generalizada de commodities e pela desvalorização 
cambial, a inflação no atacado perdeu tração no segundo semestre, diante da deflação de 
produtos agrícolas e do minério. Para este ano é esperada uma desinflação dos preços no 
atacado, refletindo a expectativa de uma safra agrícola até então volumosa, que pode não 
se confirmar, em razão do impacto do clima, o rearranjo das cadeias produtivas globais e a 
estabilização da demanda chinesa por minério de ferro. 
 
O resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro 
surpreendeu para cima, com alta disseminada e pressão em núcleos. O indicador avançou 
0,73% no mês, acima do esperado pelo mercado (0,64%), encerrando o ano com alta 
acumulada de 10,1%. A desaceleração em relação ao mês anterior, quando houve alta de 
0,78%, foi explicada pela menor pressão de preços administrados, sobretudo pela 
deflação da gasolina. Porém os demais componentes seguiram pressionados, com 
destaque para a aceleração dos preços de vestuário e serviços subjacentes. As medidas de 
núcleo voltaram a subir, enquanto o índice de difusão aponta para uma inflação mais 
disseminada. No curto prazo, segue sob atenção os riscos vindos dos preços de alimentos, 
além do possível impacto adverso da piora da pandemia sobre o ritmo de regularização 
das cadeias produtivas globais. 
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Na “tempestade perfeita” que levou a inflação ao maior nível em seis anos em 2021, o 
câmbio elevou a sua influência no resultado, após a depreciação de 7% do real no ano 
passado em relação ao dólar. A combinação de aumento de preços administrados, como 
gasolina e energia elétrica, e de bens se conjugou ao choque cambial para levar o IPCA a 
ficar em 10,1%.  

O repasse cambial corresponde à variação percentual na alta dos preços gerada por uma 
oscilação na taxa de câmbio nominal. No Relatório de Inflação (RI) do Banco Central 
divulgado em dezembro, a autoridade monetária observou que os reflexos do aumento do 
câmbio para a inflação havia se elevado em relação às estimativas de 2020, apontando 
que uma depreciação do real da ordem de 10% adicionava até cerca de 1,1 ponto ao IPCA, 
no acumulado de quatro trimestres contados a partir do choque inicial no câmbio.  

Revisões para a safra de grãos começam a incorporar piora do cenário climático no Sul. O 
4° levantamento da safra agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
divulgado em 11/01, trouxe revisões baixistas para a produção de grãos, sobretudo soja e 
milho, no ano-safra de 2021/22. Para a soja, é estimada uma safra de 140 milhões de 
toneladas, ainda recorde, mas 1,6% abaixo da estimativa de dezembro. No caso do milho, 
a produção é estimada em 113 milhões de toneladas, 3,7% abaixo da projeção anterior. 
Enquanto as expectativas para a produção no Centro-Oeste seguem positivas, as 
condições climáticas desfavoráveis nas regiões produtoras do Sul começaram a afetar a 
produção desses grãos, o que tem se refletido no aumento das cotações das commodities 
agrícolas na última semana. 

A expectativa de que a agropecuária possa salvar o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, 
evitando uma dolorosa recessão, está sob ameaça. A piora das condições climáticas está 
pondo em risco a safra recorde, dada como certa há algumas semanas. A produção de 
grãos, de leite e até a pecuária vem sendo prejudicada por um clima mais desfavorável do 
que o registrado no início do plantio da safra 2021/22. O ano passado começou bem no 
campo, mas terminou mal. Agora, o risco é que já comece negativo. 

A Petrobras anunciou um reajuste médio de 4,85% no preço da gasolina e um aumento de 
8% no diesel vendido para as distribuidoras, nas refinarias, válido a partir de 12/01. 
Principal vilão da inflação no ano passado, o preço dos combustíveis começa 2022 
novamente pressionado pela valorização do petróleo no mercado internacional. Esse é o 
primeiro aumento da Petrobras em 77 dias e também a primeira mudança nos preços do 
ano. Desde 2016, a política de preços da Petrobras trabalha com o preço de paridade de 
importação (PPI), que reflete o comportamento do câmbio e dos preços internacionais do 
petróleo e derivados.  

A defasagem na correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) alcançou 
134,52% no fim do ano passado, segundo a Associação Nacional dos Auditores da Receita 
Federal do Brasil (Unafisco). O levantamento que começa em 1996 leva em conta o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 10,06% registrado em 2021, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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“Ao não corrigir integralmente a tabela do IRPF, o governo se apropria da diferença entre 
o índice de correção e o de inflação, reduzindo a renda disponível de todos os 
contribuintes”, afirma representantes da Unafisco. Para a Unafisco, o que acontece na 
prática é “uma política regressiva, desprovida de um senso maior de justiça fiscal e que, 
por estas razões, conduz à ampliação das desigualdades distributivas”.  

1.3 Cenário Baiano 

As exportações baianas encerraram 2021 em US$ 9,9 bilhões, o maior da sua série 
histórica desde 2012 com aumento de 26,3% sobre o ano passado. Esse resultado foi 
impulsionado pela retomada da atividade econômica no mundo, sobretudo no segundo e 
terceiro trimestre, com avanço da vacinação contra a covid-19  e o arrefecimento da 
pandemia. O desempenho positivo foi puxado pelos preços, que tiveram alta média de 
30,6% frente ao mesmo período do ano passado, contra uma queda de 3,3% no volume 
embarcado (quantum), reflexo do crescente aumento de riscos que ameaçam desacelerar 
a recuperação global. 

As importações tiveram forte aumento de 62%, mais que o dobro do aumento das 
exportações, alcançando US$ 8,05 bilhões e recuperando o terreno perdido em 2020. O 
incremento aconteceu, sobretudo, no quarto trimestre, fortalecidas pela retomada da 
atividade econômica e pelo aumento das compras de combustíveis, acentuadas pela crise 
hídrica. No acumulado do ano, as compras da categoria registraram aumento de 269% 
sobre 2020. 

Os dados da Conab, em seu quarto levantamento para o calendário agrícola 2021/2022, 
apontam para uma estimativa de produção de 11,4 milhões de toneladas de grãos na 
Bahia, no período, o que representa uma alta de 7,0% em relação ao ciclo 2020/2021 
(10,7 milhões de toneladas). 

A área plantada total deve alcançar em torno de 3,37 milhões de hectares, superando em 
2,5% a do ciclo anterior. O rendimento médio, por sua vez, ficou calculado em torno de 
3,4 t/ha, superior em 4,0% na mesma base de comparação.  

Em dezembro, o IPCA, calculado pelo IBGE, ficou em 1,04% na Região Metropolitana de 
Salvador (RMS), encerrando a trajetória ascendente do indicador que se iniciou no mês de 
setembro. Apesar de o resultado para dezembro ter sido inferior ao do mês anterior (tinha 
sido de 1,42% em novembro), ele ficou acima do índice do mesmo mês no ano passado 
(0,92%, em dezembro de 2020). Com o resultado do mês, o IPCA da RMS fechou o ano de 
2021 em 10,78%, ficando acima da média nacional (10,06%), e sendo a maior inflação para 
um ano na RMS em 19 anos, desde 2002 (14,12%). 

O anúncio de encerramento das atividades produtivas da Ford no Brasil, que completou 
um ano em 11 de janeiro último, deixou rastro de desemprego, queda na produção 
industrial e baque em efeito cascata na economia de Camaçari e do Estado. No início de 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml
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2021, a empresa também comunicou o fechamento das fábricas em Taubaté (SP) e 
Horizonte (CE), além da unidade baiana. 
  
O encerramento das atividades da fábrica de automóveis piorou o já frágil cenário para a 
economia da região, afetando especialmente o futuro dos prestadores de serviços que se 
estabeleceram no local para atender a operação. 
  
O fechamento da fábrica impactou o comércio e o setor de serviços da cidade, sobretudo 
os ramos de educação e imobiliário. A prefeitura estima que, apenas em salários dos 
funcionários diretos da Ford e de sistemistas, cerca de R$ 20 milhões deixaram de circular 
mensalmente na economia local. 
  
Números calculados pelo IBGE sinalizam que a indústria baiana foi atingida com força pela 
saída da montadora. No acumulado de janeiro a outubro de 2021, a produção de veículos 
automotores, reboques e carrocerias despencou 94,6% no estado. O Brasil teve alta de 
28,2% em igual intervalo. Com o baque no setor automotivo, a produção industrial da 
Bahia, em termos gerais, foi puxada para baixo: houve queda de 13,1% até outubro. 
  
É a maior retração, com folga, entre os 15 locais pesquisados pelo IBGE no ano. O segundo 
maior recuo na produção industrial, de 5,2%, foi registrado em Mato Grosso. 
  
"A queda na Bahia está muito ligada ao fechamento da Ford", aponta o economista João 
Paulo Caetano, da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), 
vinculada ao governo estadual. 
  
À época do anúncio do fechamento da montadora, a SEI projetou que o fim das operações 
em Camaçari poderia gerar um baque anual de cerca de R$ 5 bilhões para a economia 
baiana, o equivalente a 2% do PIB. Segundo Caetano, o valor exato das perdas só poderá 
ser calculado a partir da divulgação do PIB de 2021. 
 
Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Bahia se posicionou em terceiro lugar 
no Brasil em arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), 
atrás apenas do Pará e Minas Gerais, alcançando um crescimento de 86% em relação a 
2020. O total chegou a R$ 175 milhões, contra R$ 94 milhões recolhidos no ano anterior. 

Tal crescimento se deve ao aumento na produção de substâncias importantes para a 
mineração baiana. Os minérios de cobre, ouro, níquel, ferro e cromo foram os cinco 
maiores arrecadadores em 2021, que somados representam mais de 80% de tudo que foi 
arrecadado no ano. 

Para o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos 
Tramm, os dados representam o avanço que a mineração baiana teve em 2021, que se 
deve principalmente pela diversidade geológica do estado. “Hoje temos mais de 43 
minérios diferentes e somos líderes nacionais na produção de 19 substâncias. Somos 
grandes produtores de água mineral e possuímos a segunda maior reserva de gemas do 
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país. Muita gente não sabe, mas somos os maiores produtores de talco e os únicos de 
urânio do Brasil. Isso reforça a importância da mineração para a economia do estado. E, 
em 2022 esperamos alcançar resultados ainda melhores e conquistar mais investimentos 
em pesquisa, tecnologia e uma logística mais eficiente e sustentável para o escoamento 
da produção”, destaca Tramm. 

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

Agropecuária 
 
 

 Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu quarto 
levantamento para o calendário agrícola 2021/2022, apontam para uma estimativa 
de produção de 11,4 milhões de toneladas de grãos na Bahia, no período, o que 
representa uma alta de 7,0% em relação ao ciclo 2020/2021 (10,7 milhões de 
toneladas) (CONAB, com elaboração da SEI, 11 jan. 2022). 
 

 A área plantada total deve alcançar em torno de 3,37 milhões de hectares, 
superando em 2,5% a do ciclo anterior. O rendimento médio, por sua vez, ficou 
calculado em torno de 3,4 t/ha, superior em 4,0% na mesma base de comparação 
(CONAB, com elaboração da SEI, 11 jan. 2022). 
 

 A produção de algodão pode alcançar 1,3 milhão de toneladas, o que representa 
uma expansão de 4,7% sobre o ciclo anterior. A área plantada estimada (280 mil 
hectares) é 5,0% superior à do período 2020/2021, o que sinaliza uma maior 
disposição dos produtores para o cultivo do algodão na atual temporada (CONAB, 
com elaboração da SEI, 11 jan. 2022). 
 

 Para a soja, as primeiras estimativas da Conab indicam uma produção superior 
(próximo a 7,0 milhões de toneladas) ao recorde observado na safra passada (6,8 
milhões), apontando um crescimento de 2,3%. A área plantada também deverá 
crescer 2,3%, podendo totalizar 1,74 milhão de hectares (CONAB, com elaboração 
da SEI, 11 jan. 2022). 
 

 A safra 2021/2022 do milho, por sua vez, poderá alcançar algo próximo a 3,16 
milhões de toneladas, o que representam um crescimento de 16,2% com relação 
ao ciclo anterior. São esperados 776 mil hectares plantados com o cereal na atual 
temporada (CONAB, com elaboração da SEI, 11 jan. 2022). 
 

 Para o feijão, os primeiros números indicam uma produção estimada de 302 mil 
toneladas em área plantada que totaliza 425 mil hectares. Esse volume de 
produção esperado representa um avanço de 37,8% em comparação com a safra 
2020/2021 (CONAB, com elaboração da SEI, 11 jan. 2022). 
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Indústria 
 

 A produção industrial do Brasil, em novembro, recuou 0,2% frente ao mês anterior, 
na comparação com ajuste sazonal, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM-PF) do IBGE. Sob os efeitos da crise causada pelo novo coronavírus, a 
indústria brasileira chegou a novembro do último ano com seis meses de quedas 
na produção. A indústria nacional está 4,3% abaixo do patamar pré-pandemia, 
visto em fevereiro de 2020.  Entretanto, no acumulado de 12 meses até novembro 
de 2021, a produção industrial brasileira apresenta crescimento de 5,0% (IBGE, 6 
jan. 2022).  
 

 Entre as quatro grandes categorias do setor industrial nacional pesquisadas pelo 
IBGE, a de bens de capital (-3,0%), bens intermediários (-2,7%) e bens semiduráveis 
e não duráveis (-0,1%) registraram queda na produção de suas atividades no mês 
de novembro de 2021 em relação ao mês anterior, segundo dados da PIM-PF do 
IBGE. Apenas a categoria bens duráveis teve alta (0,5%) na atividade em novembro 
(IBGE, 6 jan. 2022).  
 
 

 Balança comercial baiana encerra 2021 superavitária em 1,85 bilhão, resultado 
35,6% inferior ao ano passado. Isto se deve ao aumento das importações, que 
totalizaram US$ 8 bilhões no ano, cerca de 62% maior em comparação com o ano 
anterior. O forte crescimento das importações aconteceu, sobretudo, no quarto 
trimestre, fortalecidas pela retomada da atividade econômica e industrial do país. 
No acumulado do ano, as compras da categoria dos combustíveis, por exemplo, 
registraram aumento de 269% em relação a 2020 (COMEXSTAT/SECEX, 6 jan. 
2022). 
 

 A inflação da indústria subiu 1,3% em novembro em relação ao mês anterior, 
segundo o Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado pelo IBGE. O acumulado 
nos últimos 12 meses registrou o avanço no nível de preços da indústria em cerca 
de 28,9%. Essa pesquisa mede a variação dos preços de produtos na “porta da 
fábrica”, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da 
transformação. Os segmentos que tiveram maior influência nesse resultado de 
novembro foram Bens de Capital (1,2%), Bens Intermediários (1,4%) e Bens de 
Consumo (1,2%) (IBGE, 6 jan. 2022).  
 
 

 O avanço da variante ômicron e o aumento de casos de influenza afetam a 
indústria no Brasil. Nas montadoras de veículos que estão no país, não foram 
registradas paralisações nas linhas de produção por causa da alta de casos das 
duas doenças, como ocorreu em 2020. Entretanto, no último mês de 2021, 
segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), associação que representa as montadoras, cresceu o número de faltas 
por causa do avanço do vírus, o que pode indicar uma iminente paralisação das 
atividades (O GLOBO, 11 jan. 2022).  
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Comércio Varejista 
 

 Em dezembro, o valor médio da cesta de consumo básica de alimentos aumentou 
em relação ao mês anterior em sete das oito capitais analisadas mensalmente pela 
plataforma Cesta de Consumo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV Ibre) e a Horus Inteligência de Mercado. As maiores altas 
foram registradas em Brasília (14,9%), Manaus (7,8%) e Fortaleza (6,8%), em 
relação aos valores de novembro de 2021. Belo Horizonte apresentou retração de 
2,7% no valor total da cesta básica, enquanto São Paulo ficou praticamente estável 
(0,1%) (FGV IBRE, 11 jan. 2022). 
 

 No mês de dezembro, os produtos que mais contribuíram para o aumento do valor 
da cesta de Brasília foram frutas (12,7%), café (5,7%) e frango (5,8%), enquanto em 
Belo Horizonte a redução deveu-se à queda no preço de pão (-22,5%), carne 
bovina (-9,6%) e leite (-2,5%). A cesta mais cara foi a do Rio de Janeiro (R$ 830,27), 
seguida pelas de São Paulo (R$ 799,54) e Fortaleza (R$ 752,40). Por outro lado, as 
capitais Belo Horizonte (R$ 527,93), Curitiba (R$ 664,09) e Manaus (R$ 675,63) 
registraram os menores valores (FGV IBRE, 11 jan. 2022). 
 

 Os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave) revelam que o ano de 2021 registrou o maior volume de transações de 
veículos usados desde 2004. No total foram comercializadas 15.134.904 unidades, 
num crescimento de 18,64% sobre 2020 (FENABRAVE, 10 jan. 2022). 
 

 Em 2020, os dados da Fenabrave evidenciam que foram transacionados quatro 
veículos usados a cada zero Km. Em 2021, o volume de usados comercializados 
aumentou, em função da redução da oferta de modelos novos no mercado, 
elevando essa relação para 4,3 veículos usados, a cada zero km emplacado. Em 
dezembro de 2021, um total de 1.202.119 veículos trocou de titularidade, 
elevando o número de registro em dois dígitos em todos os segmentos 
automotivos (FENABRAVE, 10 jan. 2022). 
 

 O IPCA encerrou o ano com variação de 10,06%, acima dos 4,52% registrados em 
2020. O resultado de 2021 foi influenciado principalmente pelo 
grupo Transportes, que apresentou a maior variação (21,03%) e o maior impacto 
(4,19 p.p.) no acumulado do ano. Na sequência vieram Habitação (13,05%), que 
contribuiu com 2,05 p.p., e Alimentação e bebidas (7,94%), com impacto de 1,68 
p.p.. Juntos, os três grupos responderam por cerca de 79,0% do IPCA de 2021 
(IBGE, 11 jan. 2022). 
 

 A alta de 21,03% do grupo Transportes está relacionada principalmente ao 
comportamento do preço dos combustíveis (49,02%) ao longo de 2021. 
A gasolina, subitem de maior peso no IPCA, subiu 47,49%, e o etanol, 62,23%. O 
resultado do grupo também foi impactado pela alta dos automóveis 
novos (16,16%) e usados (15,05%), principalmente no segundo semestre do ano 
(IBGE, 11 jan. 2022). 
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 Em Habitação (13,05%), a principal contribuição (0,98 p.p.) veio da energia 

elétrica (21,21%). A variação de Alimentação e bebidas (7,94%) foi menor que a do 
ano anterior (14,09%), quando contribuiu com o maior impacto entre os grupos 
pesquisados (IBGE, 11 jan. 2022). 
 
 

 No que diz respeito aos índices regionais, a região metropolitana 
de Curitiba (12,73%) foi a que teve a maior variação. O menor resultado, por sua 
vez, ocorreu na região metropolitana de Belém (8,10%). Na Região Metropolitana 
de Salvador, o índice foi de 10,78% (IBGE, 11 jan. 2022). 
 
Serviços & Turismo 

 

 Apelidado de “PL das Fake News”, o Projeto de Lei 2630/2020 vai além do 
propósito de coibir a circulação de informações falsas na internet. A proposta se 
estrutura como um novo marco regulatório que, com o Marco Civil da Internet e 
outras normas já vigentes, complementará a legislação da internet no Brasil. O 
tema é de grande relevância e sua votação pelo Congresso, urgente. Ao 
estabelecer regras para provedores de internet – redes sociais, ferramentas de 
busca e aplicativos de mensagem – o projeto procura dar mais transparência aos 
seus modelos de negócio, incluindo as estratégias de monetização adotadas por 
essas empresas. O PL tem, assim, natureza de norma de direito econômico e 
representa, ainda, uma valiosa oportunidade para fomentar mercados digitais mais 
democráticos, competitivos e abertos à inovação. Traduz, adicionalmente, um 
esforço regulatório que pode aproximar o Brasil de outros países, notadamente na 
Europa, onde projetos semelhantes estão em estágios avançados de tramitação 
(VALOR ECONÔMICO). 
 

 O avanço de casos de covid-19 e de influenza tem afetado o setor de serviços, que 
ainda se recupera de ondas anteriores da pandemia. Em bares e restaurantes, um 
em cada cinco funcionários foi afastado nos últimos 45 dias com suspeita de gripe 
ou covid, diz a associação do setor. Hospitais deslocam profissionais de outras 
áreas para atender aos novos infectados e companhias aéreas adiam alguns voos. 
Além disso, há falta de vários medicamentos de combate à gripe. No dia 11.01, o 
Brasil registrou 23.504 novos casos com coronavírus, média móvel 669% maior que 
há 14 dias, segundo o consórcio de imprensa (VALOR ECONÔMICO). 
 

 Um dos destinos mais conhecidos da Chapada Diamantina, Lençóis registra grande 
fluxo turístico neste verão, de visitantes que buscam belezas naturais, patrimônio 
histórico-cultural e boa hospedagem. Na virada do ano, a ocupação hoteleira no 
município foi de 90%, segundo levantamento da Secretaria de Turismo da Bahia 
(Setur-BA). A Cachoeira do Mosquito e o Parque Municipal da Muritiba são os 
atrativos mais procurados nesta temporada. Nas áreas mais movimentadas da 
cidade, a feira de artesanato foi requalificada e bares e restaurantes oferecem 
mesas ao ar livre, facilitando o controle da covid-19 e da gripe. Os protocolos 
sanitários nos equipamentos turísticos são monitorados pela prefeitura, em 
parceria com a Setur-BA. 
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 A construção do novo Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento, em 

Santa Cruz Cabrália, pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra), proporcionará a ampliação da capacidade de recepção de 
passageiros vindos do Brasil e do exterior e também no transporte de frutos do 
mar para Ásia e América do Norte. A Costa do Descobrimento, conhecida pelas 
belas praias como Arraial D'Ajuda e Trancoso, é a segunda maior zona turística 
baiana em número de visitantes, recebendo cerca de 2 milhões de pessoas por 
ano, atrás apenas da Baía de Todos-os-Santos, com 4,8 milhões por ano, segundo a 
Secretaria de Turismo do Estado (Setur). O aeroporto a ser implantado irá 
substituir o de Porto Seguro, que tem a movimentação média anual de 1,8 milhões 
de passageiros e não pode mais ser ampliado por causa do crescimento da malha 
urbana no entorno. Com o começo da operação, a estimativa é aumentar esse 
número para 4,5 milhões de pessoas que embarcam e desembarcam pelo local até 
2032. 
 

 Importante destino de sol e praia do Brasil, o Nordeste recebe milhares de turistas 
nacionais e internacionais todos os anos. A partir de recursos do governo federal, 
por meio do Ministério do Turismo, na ordem de R$ 14,3 milhões, orlas de algumas 
cidades da região vão receber obras de infraestrutura turística com o objetivo de 
oferecer uma melhor experiência aos visitantes. Na Bahia, as cidades de Cabaceiras 
do Paraguaçu e Mucuri serão beneficiadas com R$ 2,4 milhões e R$ 481,8 mil, 
respectivamente (MTUR). 
 
 
Comércio Exterior 
 

 As exportações baianas encerraram 2021 em US$ 9,9 bilhões, o maior da sua série 
histórica desde 2012 com aumento de 26,3% sobre o ano passado. Esse resultado 
foi impulsionado pela retomada da atividade econômica no mundo, sobretudo no 
segundo e terceiro trimestre, com avanço da vacinação contra a covid-19  e o 
arrefecimento da pandemia. O desempenho positivo foi puxado pelos preços, que 
tiveram alta média de 30,6% frente ao mesmo período do ano passado, contra 
uma queda de 3,3% no volume embarcado (quantum), reflexo do crescente 
aumento de riscos que ameaçam desacelerar a recuperação global. 
 

 Mostrando que o pico da recuperação da economia mundial já ficou para trás, em 
dezembro, as vendas externas baianas atingiram US$ 729 milhões, ficando 
praticamente estável em relação a 2020, com queda de 0,01% no valor, mas de 
24,2% no volume embarcado, comparado a dezembro de 2020. 
 

 A balança comercial da Bahia de 2021 terminou superavitária em US$ 1,85 bilhão, 
resultado 35,6% inferior ao ano passado, devido ao aumento maior das 
importações, que totalizaram US$ 8,05 bilhões com incremento de 62% em 
comparação com o ano anterior, mais que o dobro do aumento das exportações, 
recuperando o terreno perdido em 2020. 
 

 O cenário positivo para as exportações baianas em 2021, só foi possível devido a 
manutenção da alta no preço das commodities, da safra recorde, da recuperação 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/fmi-diz-que-final-da-crise-e-visivel-e-melhora-projecao-de-crescimento-do-brasil.shtml
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global da economia, principalmente no primeiro semestre, e ao câmbio 
desvalorizado. 
 

 No ano, as vendas externas foram lideradas mais uma vez pela soja e seus 
derivados – US$ 2,4 bilhões, com incremento de 40%, seguido pelo setor 
químico/petroquímico com US$ 1,32 bilhão e alta de 67,2% sobre 2020, e pelo 
setor de refino, com vendas de 1,23 bilhão e aumento de 5,4%. Esses dois últimos, 
surfaram na alta do petróleo no mercado internacional que segue em trajetória de 
retomada para os níveis de antes da crise, enquanto a oferta deve aumentar 
gradualmente. Cabe destacar ainda o crescimento nas vendas do setor mineral em 
212,7% (US$ 747,4 milhões). 
 

 A China se manteve como o principal parceiro comercial da Bahia, respondendo 
por 28% das exportações baianas em 2021 e por 14,8% das importações, o que 
perfaz uma participação de 22,1% na corrente de comércio do estado. A Ásia 
comprou quase metade dos bens exportados pela Bahia (49,3%), embora a fatia da 
região tenha tido um pequeno declínio no ano passado. A China foi seguida pelos 
Estados Unidos (21,4%) o que corresponde a 11,8% das exportações e de 33% nas 
importações. Em terceiro lugar, bastante atrás, aparece Singapura (6%). 
 

 Em relação as importações, apenas em dezembro elas somaram US$ 1,01 bilhão, 
alta de 136,3% sobre o mesmo mês do ano passado. Esse aumento das compras 
externas refletiram em cheio os preços altos das commodities energéticas, entre 
outros itens, reflexo da crise hídrica que demandou volumes crescentes de 
compras de gás e óleo diesel e pela parada para manutenção e interrupções no 
segmento de Refino, que provocou redução na produção do setor. Além desses 
fatores, gargalos logísticos e de produção que persistem no cenário global, fizeram 
com que os preços médios em dólar das importações (fertilizantes, minerais e 
manufaturados) acelerassem a alta nos últimos meses, inclusive superando os do 
período pré-pandemia. 
 

 Do lado das exportações espera-se para 2022 um ajuste de preços de commodities, 
que deve ficar com cotação média abaixo da do ano passado. Ao mesmo tempo as 
importações, que em 2021 cresceram embaladas pela recuperação da economia, 
mas também muito afetadas por pressão de preços, pandemia e crise hídrica, 
devem neste ano ser limitadas por baixo desempenho da atividade e pelo câmbio. 
 

 Os gargalos na navegação expuseram uma das ameaças mais graves à economia 
mundial agora emergindo da pandemia [e deixam uma grande dúvida no ar]: se o 
tráfego mundial vai continuar engarrafado ou voltar a fluir em 2022. Se os gargalos 
continuarem, os custos do frete permanecerão altos e o espaço de carga nos 
navios, limitado, obrigando varejistas e fábricas a enfrentar atrasos crônicos. Isso, 
por sua vez, iria alimentar a inflação, virar cadeias de abastecimento de ponta-
cabeça e acelerar a consolidação das redes e rotas de transporte marítimo, 
provocando transformações profundas no comércio mundial (VALOR ECONÔMICO, 
11 jan. 2022). 
 

 Passados dois anos de pandemia, os fretes no transporte marítimo de carga 
seguem em patamar recorde. Por um lado, executivos e analistas do setor avaliam 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/china/
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que os preços no mercado de curto prazo estão próximos de seu pico. Por outro, a 
persistência da crise sanitária ainda gera incertezas e dificulta previsões. Hoje, no 
Brasil, as rotas mais afetadas pela alta de preços são a de importação vinda da Ásia 
e de exportação para os Estados Unidos. Nos últimos dois meses, os trajetos para a 
Europa também têm apresentado crescimento acentuado. O impacto, porém, é 
generalizado, já que a crise é fruto de uma desordem global no comércio marítimo 
(VALOR ECONÔMICO, 12 jan. 2022). 
 
 
 
 
 
Finanças Públicas 
 

 A retirada de certas categorias de dívida pública dos orçamentos nacionais 
prejudicaria a transparência e complicaria demais as regras da União Europeia (UE) 
sobre os limites de empréstimos dos países, alertou um importante formulador de 
políticas de Bruxelas em meio a um debate acirrado nas capitais europeias sobre 
como reformar o atual regime. Johannes Hahn, comissário de recursos humanos e 
orçamento da UE, disse que se opõe a cortar gastos climáticos e outros gastos 
estratégicos dos cálculos da dívida pública da UE, insistindo que os Estados 
membros devem se concentrar em reduzir seu endividamento. As informações são 
do Financial Times. 
 

 A proposta de reforma tributária (Proposta de Emenda à Constituição – PEC 
110/2019) será a prioridade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado 
na retomada de seus trabalhos em 2022. É o que prometeu o senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), presidente da comissão. Ele afirmou em dezembro que a 
proposta será pautada na primeira reunião da CCJ após o recesso parlamentar. 
Alcolumbre espera que o relatório do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) sobre a 
PEC seja lido na comissão no começo de fevereiro. Ele também disse que pretende 
encaminhar a proposta ao Plenário do Senado ainda em fevereiro, junto com um 
pedido de urgência. Fonte: Agência Senado. 
 

 Roberto Rocha destacou que seu relatório determina a “unificação da base 
tributária do consumo”, com a criação de um imposto sobre valor agregado (IVA) 
dual: um para a União e outro para estados e municípios. O IVA para a União seria 
chamado de Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e teria origem na unificação 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do Programa de Integração 
Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A 
CBS teria uma alíquota única de 12%, aplicável a diversos setores — com exceção 
dos serviços financeiros, que seriam tributados à alíquota de 5,8%. Já o IVA para 
estados e municípios seria chamado de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e teria 
origem na unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e sobre o Imposto sobre Serviços (ISS). A princípio, estados e municípios 
teriam autonomia para fixar suas alíquotas. Os defensores do IVA ressaltam que 
esse tipo de tributação evita a cobrança acumulada de impostos em diferentes 
etapas da produção, do comércio e da prestação de serviços, eliminando assim o 
chamado "efeito cascata". Fonte: Agência Senado. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção (2021)
( 1) 

(%) 

Mensal Ano 12 Meses 10/21 11/21 12/21 01/22 Tendência 

Indústria (set.) -13,3 -13,4 -10,3 -10,6 -9,7 -8,1  
 

Comércio (set.) -9,3 5,2 3,7 -7,4 -6,5 -5,3  
 

Serviços (set.) 19,7 12,5 7,6 21,2 19,1 18,4  

 

Agricultura (out.)
2
 3,5    3,5 3,5 3,5 

 

Exportações (out.) 20,4 29,7 27,8  9,5 8,7 27,0 
 

Importações (out.) 71,7 52,1 44,3  50,2 35,6 2,5 
 

ICMS (out.)
3
 25,1 28,0 24,6  10,9 19,8 0,4 

 

FPE (out.)
3
 29,7 34,8 28,9  5,2 -6,9 -6,9 

 
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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