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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) subiu 1,0% 
em maio, na comparação com abril, segundo dados divulgados no dia 10 último pelo 
Departamento do Trabalho americano. Na comparação com abril de 2021, a alta foi de 
8,6%. O núcleo de inflação, que exclui alimentos e energia (cujos preços são mais voláteis), 
subiu 0,6% na comparação mensal. 
 
O resultado veio bastante acima da alta de 0,3% de abril, quando a inflação já havia 
surpreendido o mercado. Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos o 
aumento de preços foi generalizado, com os índices de moradia, gasolina e alimentação 
sendo os que mais contribuíram para a inflação de maio. Os preços de energia subiram 
3,9% no mês, após terem caído em abril, e gasolina ficou 4,1% mais cara. Comida subiu 
1,2% e alimentação em casa, 1,4%. 
 
O aumento de preços nos Estados Unidos é o ponto principal de atenção dos mercados 
porque o Federal Reserve, o Banco Central americano (Fed)  está elevando as taxas de 
juros e cortando seu balanço patrimonial para tentar conter a escalada dos preços. 
 
Segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio, as vendas no varejo dos 
Estados Unidos caíram em maio, em meio ao aumento consistente dos preços no país. As 
vendas do setor varejista recuaram 0,3% em maio na relação com abril, totalizando US$ 
672,9 bilhões. O desempenho das vendas, que veio positivo no mês passado, indicou uma 
desaceleração agora, vindo abaixo do projetado por economistas. 
 
Ainda de acordo com os dados, na relação com maio do ano passado, a alta do varejo foi 
de 8,1%. Os dados mensais de abril foram revisados para uma alta 0,7%, da leitura 
anterior de ganho de 0,9%. Os preços de bens importados pelos Estados Unidos subiram 
0,6% em maio, na relação com abril. O número veio abaixo do esperado por economistas 
consultados pelo “The Wall Street Journal”, de alta de 1%. 
 
A atividade econômica da China melhorou em maio, com Pequim afrouxando as medidas 
de controle por conta da Covid-19 para apoiar o crescimento, segundo dados oficiais. A 
produção industrial subiu 0,7% em maio em relação ao ano anterior, crescendo ante o 
declínio de 2,9% em abril e melhor do que a queda de 1% esperada por economistas. 
 
As vendas no varejo, um indicador importante do consumo chinês, caíram 6,7%, em 
comparação com os 11,1% em abril, informou o Departamento Nacional de Estatísticas. A 
leitura foi melhor do que a queda de 6,9% esperada pelos economistas pesquisados. 
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O investimento em ativos fixos da China aumentou 6,2% no período de janeiro a maio, 
desacelerando em relação ao ritmo de 6,8% registrado nos primeiros quatro meses do 
ano, informou o departamento de estatísticas. A taxa de desemprego urbano pesquisado 
da China caiu para 5,9% em maio. 
 

 
1.2 Cenário Nacional 

Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostraram que o volume do setor de serviços variou 0,2% 
em abril, acumulando alta de 9,5% em 2022 na comparação com o mesmo período de 
2021. Com esse resultado, o setor está 7,2% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 
2020.  As atividades de transporte de passageiros cresceram 2,3% em abril, chegando a 
0,1% acima do nível de fevereiro de 2020. 
 
Conforme destaca o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo “depois de dois anos e dois meses, 
o transporte de passageiros superou pela primeira vez o patamar pré-pandemia, 
ratificando, assim, a maior mobilidade da população, refletida no aumento das receitas 
das empresas que operam os transportes de passageiros nos seus diversos modais: aéreo, 
rodoviário e metroferroviário”. A atividade acumula um ganho de 27,7% entre novembro 
de 2021 e abril de 2022. 
 
Em abril, a variação positiva no setor de serviços foi concentrada em duas das cinco 
atividades investigadas na pesquisa. Em informação e comunicação (0,7%), o destaque 
continua sendo das atividades de tecnologia da informação, que atingiram o ponto mais 
alto da série histórica da PMS. “Durante o auge do isolamento por conta da pandemia, 
houve uma alta demanda desses serviços e esse movimento perdura até os dias atuais, 
com as empresas continuando a demandar serviços como o de desenvolvimento de 
softwares, de aplicativos de videoconferência ou de marketing digital”, explica o gerente 
Lobo. 
 
Já em serviços prestados às famílias (1,9%), a maior influência ficou a cargo dos serviços 
de alojamento e alimentação. “É um resultado que vem na esteira da continuidade do 
processo da retomada dos serviços de caráter presencial, notadamente, os bares e 
restaurantes”, detalha o gerente da pesquisa. 
 
Na comparação com abril de 2021, o volume de serviços cresceu 9,4%, marcando a 14ª 
taxa positiva consecutiva. Houve alta em quatro das cinco atividades e crescimento em 
64,5% dos 166 tipos de serviços investigados na PMS. Destaque para o setor de 
transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,5%) e o de serviços prestados 
às famílias (60,8%), que exerceram as principais influências positivas. A única taxa negativa 
do mês ficou com o setor de outros serviços (-7,7%). 
 
O acumulado do primeiro quadrimestre de 2022 foi de 9,5%, com taxa positiva em quatro 
das cinco atividades e alta em 66,9% dos 166 tipos de serviços pesquisados. 
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Na passagem de março para abril, apenas 12 das 27 unidades da Federação 
acompanharam o movimento de variação positiva. O impacto positivo mais relevante foi 
do Rio de Janeiro (1,0%). Para Lobo, o carnaval fora de época que aconteceu no mês de 
abril pode ter contribuído para o crescimento do setor no estado fluminense. Outros 
destaques locais foram Espírito Santo (3,6%), Rio Grande do Norte (7,9%) e Ceará (2,4%). 
 
A Pesquisa Industrial Mensal do IBGE (PIM Regional) em abril, quando a taxa do Brasil 
cresceu 0,1%, mostrou avanços em oito dos 15 locais avaliados.  Os destaques do mês 
foram Rio de Janeiro (5,9%), Santa Catarina (3,3%) e Bahia (3,0%). 

Como explica o analista da pesquisa, Bernardo Almeida “esse crescimento tímido em abril 
se deve a fatores como a inflação elevada, a baixa massa de rendimento, que reduz o 
consumo das famílias, o encarecimento das matérias-primas e o desabastecimento de 
insumos. Tudo isso recai diretamente sobre a cadeia produtiva, diminuindo o ritmo da 
produção industrial”.  

A principal influência positiva veio do Rio de Janeiro, com crescimento de 5,9%, a segunda 
taxa positiva consecutiva para a indústria fluminense. O setor de coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis foi o grande responsável por esse avanço. 

Em segundo lugar, também em termos absolutos e de influência no índice, aparece Santa 
Catarina, com alta de 3,3%, influenciada em grande parte pela indústria do vestuário. Com 
esse resultado, o estado eliminou parte da sua queda do mês anterior, que foi de 3,5%. 

Já a queda de 2,8% de São Paulo foi a principal influência negativa no índice nacional. O 
estado concentra aproximadamente 34% da produção industrial nacional. “O baixo 
desempenho do setor de veículos automotores e o de máquinas e equipamentos tiveram 
o maior peso nesse resultado”, comenta o técnico. 

No mês de abril, cinco dos 15 locais pesquisados obtiveram índices acima do patamar pré-
pandemia de Covid-19, registrada em fevereiro de 2020. Foram eles: Minas Gerais e Rio 
de Janeiro (ambos com 5,8%), Mato Grosso (5,0%), Rio Grande do Sul (3,0%) e Santa 
Catarina (2,9%). 

Na comparação com abril de 2021, o setor industrial mostrou recuo de 0,5% em abril de 
2022, com taxas negativas em sete dos 15 locais pesquisados. No acumulado de 12 meses, 
a indústria nacional teve redução de 0,3%, com sete dos 15 locais pesquisados registrando 
taxas negativas em abril de 2022. 

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,943 bilhões em maio, queda de 
44,7% em relação ao mesmo mês de 2021, variação sempre calculada pela média diária. 
Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério 
da Economia. Com isso, nos primeiros cinco meses do ano, a balança acumulou saldo 
positivo de US$ 25,128 bilhões, queda de 6,4% sobre o mesmo período de 2021.  

As exportações somaram US$ 29,647 bilhões no mês passado, com aumento de 8% sobre 
o desempenho do mesmo mês de 2021. Já as importações alcançaram US$ 24,704 bilhões 
e tiveram aumento de 33,5% sobre maio do ano passado.  
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No acumulado de 2022, as exportações somaram US$ 131,086 bilhões, alta de 20,3%, em 
relação ao mesmo período de 2021. Já as importações ficaram em US$ 105,957 bilhões, 
aumento de 29%. Já a corrente de comércio, soma de exportações e importações e 
considerada o principal indicador da balança pela Secex, alcançou US$ 237,044 bilhões no 
período, alta de 24%.  

Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE 
apontaram uma desaceleração na taxa de inflação que ficou em 0,47%, em maio, após ter 
alcançado 1,06% em abril. No ano, o indicador acumula alta de 4,78% e, nos últimos 12 
meses, de 11,73%, abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses imediatamente 
anteriores. Em maio de 2021, a variação havia sido de 0,83%.  

Em maio, a maior variação foi do grupo Vestuário, com alta de 2,11% e 0,09 p.p. de 
contribuição. Já o maior impacto (0,30 p.p.) veio dos Transportes (1,34%), que 
desaceleraram em relação ao mês anterior (1,91%). No caso dos Transportes, a alta foi 
puxada pelas passagens aéreas (18,33%), que já haviam subido em abril (9,48%), sendo o 
maior impacto individual positivo no índice do mês (0,08 p.p.), juntamente com os 
produtos farmacêuticos, que subiram 2,51% (impacto de 0,08 p.p.) e fazem parte do 
grupo Saúde e cuidados pessoais (1,01%). 

“Vale fazer uma ressalva de que a coleta das passagens aéreas é feita dois meses antes. 
Neste caso, os preços das passagens aéreas foram coletados em março para viagens que 
seriam realizadas em maio. A alta deve-se a dois fatores: elevação dos custos devido ao 
aumento nos preços dos combustíveis; e pressão de demanda, com o aumento do 
consumo, após um período de demanda reprimida por serviços, especialmente aqueles 
prestados às famílias. Isso impacta, também, alimentação fora do domicílio e itens de 
cuidados pessoais”, explica o gerente do IPCA, Pedro Kislanov. 

No caso dos produtos farmacêuticos, foi autorizado em abril um reajuste de até 10,89% 
no preço dos medicamentos. Esse reajuste pode ter sido aplicado pelos varejistas de 
forma gradual, tendo reflexo no índice tanto em abril quanto em maio, embora a variação 
tenha sido menor neste último mês. “Mas como o segmento tem peso, acaba impactando 
bastante”, justifica o gerente do IPCA. 

O único grupo a apresentar queda foi Habitação (-1,70%), contribuindo com um impacto 
de -0,26 p.p. no índice do mês. A queda deve-se à redução nas contas de energia, pelo 
segundo mês seguido, em função de mudança de bandeira tarifária. Em 16 de abril, 
cessou a cobrança extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, relativa à bandeira 
Escassez Hídrica, passando a vigorar a bandeira verde, em que não há cobrança adicional 
na conta de luz. 

 
1.3 Cenário Baiano 
 

O nível de atividade econômica - Produto Interno Bruto (PIB), divulgado pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), cresceu 2,8% no 
primeiro trimestre de 2022 em comparação ao mesmo período do ano anterior. Na 
comparação com o 4º trimestre de 2021 – com ajuste sazonal – registrou-se crescimento 
de 1,3%. Os dados do primeiro trimestre evidenciam a recuperação da economia baiana e 
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a manutenção de trajetória de crescimento, haja vista o PIB baiano ter crescido 4,1% em 
2021. 
 
Segundo o diretor de Estatísticas da SEI, Armando Castro, o resultado do PIB aponta para 
uma “taxa significativamente acima do crescimento do Brasil no primeiro trimestre. Isso 
tem influência de importantes decisões de política pública tomadas pelo Governo Estadual 
desde o início da pandemia”. 
 
Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB da Bahia apresentou expansão 
de 2,8% no primeiro trimestre de 2022, conforme dados calculados pela equipe de Contas 
Regionais da SEI. O Valor Adicionado (VA) apresentou variação positiva de 3,0%, e os 
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios, alta de 1,5%. Os três setores econômicos 
apresentaram crescimento nos três primeiros meses do ano de 2022, sendo que as 
principais contribuições vieram da Indústria, com taxa positiva de 4,9%, e dos Serviços, 
com crescimento de 2,5%. 
 
Com relação aos Serviços (+2,5%), observou-se crescimento em todas as atividades que 
compõem o setor com destaque para os segmentos de Comércio (+1,5%); Administração 
pública (+1,4%) – atividade com maior peso na economia baiana; Atividades imobiliárias 
com crescimento (+2,5%) e Transportes (+2,7%) – atrelado principalmente ao bom 
desempenho dos modais aéreo e aquaviário. Destaca-se ainda o crescimento no grupo 
Outros Serviços (+ 4,2%). 
 
Mesmo não repetindo as taxas de crescimento de trimestres anteriores, o setor 
Agropecuário também contribuiu positivamente no primeiro trimestre com crescimento 
de 1,0%. As previsões de safra destacam o crescimento na produção de grãos, soja e 
algodão. Por outro lado, espera-se safras menores de Cacau e Mandioca. 
 
O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela SEI, totalizou R$ 22,7 bilhões no 
primeiro trimestre de 2022, representando 24,3% do PIB estadual para o período. Essa 
participação é superior à verificada no mesmo trimestre de 2021 quando era equivalente 
a 24% do PIB total baiano; ou seja, entre os dois períodos o agronegócio baiano aponta 
trajetória de aumento de participação na economia. 
 
Apesar da ampliação da participação no total da economia, o PIB do agronegócio registrou 
recuo de 0,7% no primeiro trimestre de 2022 quando comparado ao primeiro trimestre de 
2021. Nesse período, o agregado I (produção de insumos) e agregado III (processamento 
dos produtos agropecuários) aumentaram as participações no PIB da Bahia, passando de 
1,65% para 1,77% e 3,57% para 6,59%, respectivamente. João Paulo Caetano, 
coordenador de Contas Regionais da SEI, explica porque mesmo com taxa de crescimento 
negativa, o Agronegócio ganhou participação: “Quando analisamos a participação de um 
segmento no PIB, estamos considerando, além das variações em termos reais, as 
variações em termos de preços. 
 
É importante salientar que o primeiro trimestre, apesar da relevância pela ocorrência de 
algumas importantes safras, não é o principal para o agronegócio, haja vista que a maior 
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parte da produção agropecuária baiana se desenvolve no segundo trimestre e isso 
caracteriza impactos positivos tanto no próprio segmento agropecuário (agregado II) 
quanto nos demais segmentos, especialmente nos segmentos de transporte e 
comercialização que compõem o agregado IV. Segundo o coordenador Caetano, 
“considerando essa especificidade e com base em alguns indicadores mais atualizados 
relativos à produção agrícola baiana, a expectativa é que no segundo trimestre se tenha 
um desempenho mais favorável para o segmento do agronegócio baiano”. 
 
Em abril de 2022, a produção industrial da Bahia registrou na comparação com igual mês 
do ano anterior aumento de 22,0%, o maior resultado do País. A indústria baiana (na série 
ajustada sazonalmente) assinalou aumento com taxa de 3,0% frente ao mês 
imediatamente anterior, terceira taxa positiva consecutiva, após ter avançado 2,0% e 0,2% 
em fevereiro e março. No período acumulado de janeiro a abril de 2022, o setor industrial 
acumulou taxa positiva de 5,2% e no indicador acumulado dos últimos 12 meses, houve 
declínio de 6,9%, em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações fazem 
parte da Pesquisa Industrial Mensal. 
 
Para Armando Castro, diretor de Estatísticas da SEI, “o resultado da indústria baiana em 
abril consolida o momento econômico do estado descolado do Brasil. O PIB do primeiro 
trimestre cresceu acima do nacional, e nossa indústria cresce 22,0% enquanto a indústria 
do país declina 0,5% em abril”. Castro destaca que o otimismo na economia fica ainda 
maior com a perspectiva de chegada de montadora de carros elétricos. Seis das 12 
atividades pesquisadas assinalam avanço da produção, quando compara abril de 2022 
com abril de 2021 O setor de Derivados de petróleo (161,1%) exerceu a principal 
influência positiva no período, explicada especialmente pela maior fabricação de óleo 
combustível, óleo diesel e naftas para petroquímica. 
  
No acumulado de janeiro a abril de 2022, comparado com o mesmo período do ano 
anterior, a produção industrial baiana registrou aumento de 5,2%. Cinco dos 12 
segmentos da Indústria geral contribuíram para o resultado, com destaque para Derivados 
de petróleo (38,3%), influenciado, em grande medida, pela maior fabricação de óleo 
diesel, óleo combustível e gasolina. 
 
O volume de serviços na Bahia em abril de 2022 retraiu 0,6%, na comparação com o mês 
de março, na série com ajuste sazonal. As informações com foco no segmento baiano, 
analisadas pela SEI, constam na Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE. 
 
Na comparação com o mês de abril de 2021, o volume de serviços na Bahia avançou 
14,6%. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com 
destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (124,9%), que 
contabilizaram a décima terceira variação positiva consecutiva mais expressiva. Seguidas 
pela atividade de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (11,4%). 
Depois, Serviços profissionais, administrativos e complementares (6,6%), e Outros serviços 
(5,4%). Por outro lado, a atividade que contribuiu negativamente foi Serviços de 
informação e comunicação (-7,1%). O indicador acumulado do ano ampliou 14,2% e o 
indicador acumulado nos últimos 12 meses aumentou 15,9%. 
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O varejo baiano retraiu os negócios em 0,3%, no mês de abril, em relação ao mês 
imediatamente anterior. Na comparação com igual mês do ano passado o recuo alcançou 
a taxa de 4,9%. Já o volume de vendas no país manteve o crescimento no sazonal em 0,9% 
e em 4,5%, em relação a igual período do ano passado. No acumulado do ano, a taxa no 
Estado foi negativa em 2,7%, ao passo que no país a variação foi positiva em 2,3%. Esses 
dados foram apurados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI). 
 
A explicação para o comportamento das vendas no varejo da Bahia no mês de abril está 
nos fatores já conhecidos como inflação, comprometimento da renda, endividamento das 
famílias, e elevadas taxas de juros, mas também, na análise dessazonalizada, ao efeito 
estatístico. Lembrando que em igual mês do ano passado o crescimento nas vendas 
chegou a 36,6%.   
 
Mesmo com uma redução nos embarques de derivados de petróleo, as exportações 
baianas registraram US$ 1,012 bilhão em maio, com crescimento de 17,6% sobre igual 
mês do ano passado. Esse movimento é reflexo, principalmente, do efeito preço que foi 
intensificado pelo aumento das cotações internacionais das commodities. Já as 
importações alcançaram recorde para o mês na série histórica, alcançando US$ 1,26 
bilhão com aumento de 131,6% sobre maio de 2021. O aumento das compras externas 
continua sendo puxado pelos combustíveis (+195%), embora os bens intermediários, com 
destaque para os fertilizantes (aumento de 466% no mês), também contribuíram para o 
recorde. 

No acumulado de 2022, as exportações somaram US$ 5,18 bilhões, alta de 48,1%, em 
relação ao mesmo período de 2021. As importações, por sua vez, ficaram em US$ 4,94 
bilhões, aumento de 66,3%. Já a corrente comércio, soma de exportações e importações e 
considerada como um indicador de dinamismo da economia alcançou US$ 10,12 bilhões 
no período, alta de 56,5%. 

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

Agropecuária 
 
 

 No 1º trimestre de 2022, a Agropecuária baiana apresentou Valor Adicionado de 
R$ 6,9 bilhões. Segundo os dados calculados pela equipe de Contas Regionais da 
SEI, o VA do setor agropecuário cresceu 1,0% no 1º trimestre de 2022, ante mesmo 
período do ano anterior (SEI, 09/06/2022).  
 

 Considerando os produtos com maior relevância para os três primeiros meses do 
ano, as previsões de safra destacam o crescimento na produção de grãos, soja e 
algodão. Por outro lado, são esperadas safras menores de cacau, mandioca, além 
de outras culturas das lavouras temporárias e permanentes (SEI, 09/06/2022). 
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 O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela SEI, totalizou R$ 22,7 

bilhões no primeiro trimestre de 2022, representando 24,3% do PIB estadual para 
o período. Essa participação é superior à verificada no mesmo trimestre de 2021 
quando era equivalente a 24% do PIB total baiano; ou seja, entre os dois períodos 
o agronegócio baiano aponta trajetória de aumento de participação na economia 
(Ascom/SEI, 09/06/2022). 
 

 Apesar da ampliação da participação no total da economia, o PIB do agronegócio 
registrou recuo de 0,7% no primeiro trimestre de 2022 quando comparado ao 
primeiro trimestre de 2021. No período analisado, o agregado I (produção de 
insumos) e agregado III (processamento dos produtos agropecuários) aumentaram 
as participações no PIB da Bahia, passando de 1,65% para 1,77% e 3,57% para 
6,59%, respectivamente (Ascom/SEI, 09/06/2022).  
 

 João Paulo Caetano, coordenador de Contas Regionais da SEI, explica porque 
mesmo com taxa de crescimento negativa, o Agronegócio ganhou participação: 
“Quando analisamos a participação de um segmento no PIB, estamos 
considerando, além das variações em termos reais, as variações em termos de 
preços. Nesse sentido, podemos ter, por exemplo, uma queda em termos reais, 
mas ainda assim a possibilidade de aumento de participação em decorrência de 
uma oscilação nos preços superior à queda calculada em termos reais. Como os 
preços agrícolas apresentaram alta, esse efeito se verificou na economia baiana” 
(Ascom/SEI, 09/06/2022). 
 

 No 1º trimestre de 2022, o abate de frangos bateu novo recorde na Bahia, 
considerando toda a série histórica, iniciada em 1997. De janeiro a março, foram 
abatidos no estado 35.870.125 animais, 1,9% acima do antigo recorde, registrado 
no 4º trimestre do ano passado (35.211.430). Já frente ao 1º trimestre de 2021 
(33.209.050), o número foi 8,0% maior. A Bahia é o 9º maior produtor do Brasil, 
com 2,3% dos frangos abatidos no país. O Paraná lidera, com 33,5% do total 
nacional (IBGE, 09/06/2022). 
 

 Abate de suínos e produção de ovos têm seus melhores resultados no estado para 
um 1º trimestre. No 1º trimestre de 2022, o abate de suínos na Bahia foi de 71.937 
animais, o que representou uma queda de 0,5% frente ao recorde registrado no 4º 
trimestre de 2021 (72.273) (IBGE, 09/06/2022).  
 

 Ainda assim, o número foi 66,2% superior ao registrado no 1º trimestre do ano 
passado (43.286), sendo o melhor resultado do estado para um 1º trimestre desde 
o início da série histórica, em 1997. A Bahia é o 10º maior produtor de suínos do 
país, responsável por 0,5% do abate nacional. O estado que lidera é Santa Catarina, 
com 28,1% do total (IBGE, 09/06/2022). 
 

 Já a produção baiana de ovos de galinha no 1º trimestre de 2022 foi de 19,2 
milhões de dúzias. Ficou 1,7% abaixo do recorde registrado no trimestre 
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imediatamente anterior (19,5 milhões de dúzias), mas foi 1,5% superior à do 1º 
trimestre de 2021 (18,9 milhões de dúzias). Assim, a Bahia teve o seu melhor 
resultado para os primeiros três meses do ano, nesse indicador, desde o início da 
série histórica do IBGE, em 1987(IBGE, 09/06/2022). 
 

 São Paulo segue como maior produtor de ovos do país, com 27,1% do total 
nacional no 1º trimestre de 2022. A Bahia fica no 11º lugar, com 2,0%. A produção 
de leite na Bahia cresce 0,1% frente ao 4º trimestre de 2021, mas fica 2,9% abaixo 
do recorde do 1º trimestre do ano passado (IBGE, 09/06/2022). 
 

 A aquisição de leite cru na Bahia foi de 156,3 milhões de litros no 1º trimestre de 
2022, apresentando crescimento de 0,1% em relação ao trimestre imediatamente 
anterior (156,1 milhões de litros), porém, ficando 2,9% abaixo do recorde do 1º 
trimestre de 2021 (160,9 milhões de litros) (IBGE, 09/06/2022). 
 

 A Bahia é o sétimo maior produtor de leite do Brasil, respondendo, no 1º trimestre 
de 2022, por 2,6% do leite adquirido no país. Minas Gerais segue liderando 
amplamente a aquisição de leite, com 25,5% do total (IBGE, 09/06/2022). 
 
 

 Abate de bovinos cai frente ao 4º trimestre de 2021, mas cresce frente ao 1º 
trimestre do ano passado. No 1º trimestre de 2022, foram abatidas 233.466 
cabeças de bovino na Bahia, o que representou uma queda de 3,7% frente ao 4º 
trimestre de 2021 (242.521 cabeças), mas um aumento de 8,0% frente ao 1º 
trimestre do ano passado (216.163 cabeças) (IBGE, 09/06/2022). 
 

 Apesar disso, o número de animais abatidos ficou 35,2% abaixo do recorde do 
estado, registrado no 4º trimestre de 2013 (360.170 cabeças naquela época).  A 
Bahia é o 11º maior produtor de carne bovina do país, representando 3,3% do 
abate nacional. Mato Grosso continua liderando, com 16,1% de participação no 1º 
trimestre do ano (IBGE, 09/06/2022). 
Indústria 
 

 Em abril, a produção industrial da Bahia, de acordo com os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal, divulgada pelo IBGE, teve alta de 3,0% frente ao mês anterior, 
na comparação com ajuste sazonal. Foi o terceiro avanço consecutivo nesse 
confronto (2,0% entre janeiro e fevereiro e 0,2% entre fevereiro e março) (IBGE, 
09/06/2022).  
 

 Além de ter apresentado resultado positivo frente ao mês imediatamente anterior, 
em relação a abril de 2021, a produção industrial baiana também cresceu (22,0%). 
Esse foi o segundo avanço consecutivo no indicador após 14 quedas seguidas, 
registradas entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022. O resultado da Bahia foi o 
melhor do país e bem acima do nacional (-0,5%). Foi também o maior crescimento 
para um mês de abril, no estado, em 12 anos, desde 2010, quando havia sido 
registrado um aumento de 29,7% frente ao mesmo mês do ano anterior (IBGE, 
09/06/2022). 
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 Em relação a abril de 2021, houve avanço em seis das 12 atividades pesquisadas. O 

setor de Derivados de petróleo (161,1%) exerceu a principal influência positiva no 
período, explicada especialmente pela maior fabricação de óleo combustível, óleo 
diesel e naftas para petroquímica. Outros resultados positivos no indicador foram 
observados nos segmentos de Couro, artigos para viagem e calçados (14,0%), 
Bebidas (16,0%), Celulose, papel e produtos de papel (1,7%), Minerais não 
metálicos (3,9%) e Produtos químicos (0,6%). A indústria Extrativa (-0,1%) registrou 
estabilidade no período (IBGE, 09/06/2022).  
 

 Por sua vez, o segmento de Metalurgia (-41,2%) registrou a maior contribuição 
negativa, devido à queda na produção de barras, perfis e vergalhões de cobre, de 
ligas de cobre e ferrocromo. Outros segmentos que registraram decréscimo foram: 
Produtos alimentícios (-10,2%), Produtos de borracha e de material plástico (-
5,8%), Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-4,5%) e 
Veículos (-1,2%) (IBGE, 09/06/2022). 
 

 No acumulado nos quatro primeiros meses do ano, frente ao mesmo período do 
ano anterior, a Bahia é um dos quatro locais com resultado positivo (5,2%), bem à 
frente do registrado da média no país (-3,4%). Porém, nos 12 meses encerrados em 
abril, a indústria baiana continua com resultado negativo (-6,9%), frente aos 12 
meses imediatamente anteriores, tendo o segundo pior resultado do país, à frente 
apenas do Pará (-7,6%) (IBGE, 09/06/2022).  
 

 A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) através de seu presidente, 
Ricardo Alban, entregou ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o 
deputado Adolfo Menezes (PSD), a 9ª edição da Agenda Legislativa da Indústria da 
Bahia. O documento traz o posicionamento da indústria baiana sobre projetos de 
lei em tramitação na Assembleia Legislativa de interesse do setor, em temas como 
política urbana, infraestrutura e meio ambiente; social e trabalhista; tributário e 
econômico. São 39 projetos de lei abordados, sendo que 14 convergentes e 25 
divergentes, sob o ponto de vista da indústria (FIEB, 14/06/2022). 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) avançou 1,3 ponto em junho de 2022, de 56,5 pontos para 57,8 
pontos. O resultado demonstra avanço da confiança em relação a maio e coloca a 
confiança do setor industrial no maior patamar desde outubro de 2021. O Índice 
de Condições Atuais avançou 2,1 pontos, de 49,4 pontos para 51,5 pontos. Ao 
ultrapassar a marca da linha divisória de 50 pontos, o índice demonstra transição 
de uma percepção negativa para uma percepção positiva do setor industrial em 
relação às condições atuais na comparação com os últimos seis meses. O Índice de 
Expectativas avançou um ponto, para 61 pontos. Ao se afastar para mais acima da 
linha divisória de 50 pontos, o índice indica maior otimismo da indústria para os 
próximos seis meses (CNI, 10/06/2022). 
 

 A Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou sinais 
de melhora em maio de 2022 na produção industrial, revertendo a queda 
registrada em abril. O índice de produção industrial foi de 53,6 pontos, acima da 
linha divisória de 50 pontos que separa queda de alta da produção. As expectativas 
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dos empresários melhoraram no geral, com destaque para as expectativas de 
demanda e de compras de matérias-primas. A Utilidade da Capacidade Instalada 
(UCI) atingiu 70%, igualando ao percentual de 2021, que são os maiores para o mês 
desde 2014, quando a UCI alcançou 71%. O índice de evolução do nível de 
estoques foi de 49,7 pontos, pouco abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que 
indica uma pequena queda dos estoques em relação ao mês anterior (CNI, 
15/06/2022). 
 

 Ainda segundo a Sondagem Industrial, o índice de intenção de investimento 
alcançou 56,4 pontos, o que representa um aumento de 0,3 ponto na comparação 
com o mês anterior. Desde março o índice de intenção de investimento está 
oscilando pouco acima dos 56 pontos. O resultado ainda mostra intenção de 
investir relativamente elevada, pois o índice permanece acima da média histórica 
de 51,1 pontos (CNI, 15/06/2022). 
 

 No setor de energia, as usinas liberadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) para operação comercial em maio totalizaram um aumento de 601,5 
megawatts (MW) na potência instalada no Brasil, o melhor resultado mensal 
alcançado no ano até o momento. Nestes cinco meses, a expansão obtida foi de 
2.162 MW. O incremento verificado em maio foi de 387,2 MW em usinas 
termelétricas, 144 MW em plantas eólicas, 40,7 MW em usinas solares 
fotovoltaicas e 29,5 ME em pequenas centrais hidrelétricas. Houve acréscimos nos 
estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio 
Grande do Norte, Roraima e São Paulo. A expansão da geração no acumulado do 
ano ocorreu, até maio, em 13 estados de quatro regiões brasileiras. Bahia (470,20 
MW) e Rio Grande do Norte (479,90 MW) respondem por 43,9% (950,1 MW) da 
potência instalada no Brasil em 2022 (ANEEL, 10/06/2022). 

 
 
Comércio Varejista 
 

 O varejo baiano retraiu os negócios em 0,3%, no mês de abril, em relação ao mês 
imediatamente anterior. Na comparação com igual mês do ano passado o recuo 
alcançou a taxa de 4,9%. Já o volume de vendas no país manteve o crescimento no 
sazonal em 0,9% e em 4,5%, em relação a igual período do ano passado. No 
acumulado do ano, a taxa no Estado foi negativa em 2,7%, ao passo que no país a 
variação foi positiva em 2,3% (IBGE, 10/06/2022). 

 
 Em abril de 2022, os dados do comércio varejista do estado baiano, quando 

comparados aos de abril de 2021, revelam que quatro dos oito segmentos que 
compõem o indicador do volume de vendas registraram comportamento negativo. 
O recuo nas vendas foi verificado nos segmentos de Combustíveis e lubrificantes (-
3,5%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-9,3%), Equipamentos e 
materiais para escritório, informática e comunicação (-12,0%), e Móveis e 
eletrodomésticos (-33,1%) (IBGE, 10/06/2022). 

 
 Os demais segmentos registraram comportamento positivo, são eles: Tecidos, 

vestuário e calçados (24,0%), Livros, jornais, revistas e papelaria (8,4%), Artigos 
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farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (5,4%), e 
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,6%). No 
que diz respeito aos subgrupos, verificam-se que as vendas de Eletrodomésticos, e 
Móveis, recuaram em 35,4%, e 28,9%, respectivamente. Enquanto o setor de 
Hipermercados e supermercados registrou crescimento de 3,2% (IBGE, 
10/06/2022). 
 

 Na série sem ajuste sazonal, o segmento de Móveis e eletrodomésticos, Outros 
artigos de uso pessoal e doméstico, e Combustíveis e lubrificantes registraram as 
maiores influências negativas para o setor. Por outro lado, a maior contribuição 
positiva veio dos segmentos Tecidos, vestuário e calçados (IBGE, 10/06/2022). 
 

 O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo restrito e mais as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção apresentou retração 
de 5,8% nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior. Esse comportamento 
resultou no acumulado dos últimos 12 meses, variação foi positiva de 4,5% (IBGE, 
10/06/2022). 

 
 O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou recuo de 9,8% nas vendas 

em abril de 2022, em relação à igual mês do ano anterior. Em relação a Material de 
construção, as vendas em abril recuaram em 0,8%, na comparação com o mesmo 
mês de 2021. Para a análise dos últimos 12 meses a taxa foi positiva em 36,4% 
para o primeiro, e negativa em 13,3% para o segundo (IBGE, 10/06/2022). 
 

 A intenção de compra na comemoração do Dia dos Namorados reduz pelo 
segundo ano consecutivo. De acordo com a pesquisa realizada peço Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) de 2021 para 
2022 espera-se uma redução de quase quatro pontos percentuais, passando de 
88,6% para 85,1% (IBEVAR, 10/06/2022). 
 

 Em abril, com o crescimento consecutivo por quatro meses, o comércio brasileiro 
fica 6,2% acima do patamar de dezembro de 2021, segundo a Pesquisa Mensal de 
Comércio (PMC) do IBGE. Na comparação com o pré-pandemia, de fevereiro de 
2020, o comércio está 4,0% superior (VALOR ECONÔMICO, 10/06/2022). 
 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em abril de 2022, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,2% frente a março, na 
série com ajuste sazonal. Com isso, o setor de serviços acumula ganho de 1,6% 
entre março e abril. A alta de 0,2% do volume de serviços em abril foi 
acompanhada por apenas duas das cinco atividades investigadas: informação e 
comunicação (0,7%) e serviços prestados às famílias (1,9%), ambas emplacando o 
segundo resultado positivo consecutivo, com ganho acumulado de 2,5% e 5,2%, 
respectivamente. A Bahia, por sua vez, não acompanhou o mesmo 
comportamento do Brasil e registrou taxa negativa de 0,6%, perdendo parte da 
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expansão (2,6%) registrada no mês de março, mas com ganho acumulado (2,0%) 
acima da taxa registrada para o resultado nacional. Por meio do decreto estadual, 
o mês de abril foi marcado pela flexibilidade de praticamente todas as atividades 
econômicas. Com isso, esperava-se um resultado positivo para o setor, contudo o 
aumento da cesta básica impactou negativamente no orçamento das famílias, 
impossibilitando o consumo de outros serviços (IBGE/SEI). 
 

 O volume de serviços na Bahia avançou 14,6%, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Quatro das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, 
com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias1 (124,9%), que 
contabilizaram a décima terceira variação positiva consecutiva mais expressiva. 
Seguidas pelas atividades de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e 
correio (11,4%). Depois, Serviços profissionais, administrativos e complementares 
(6,6%), e Outros serviços (5,4%). Por outro lado, a atividade que contribuiu 
negativamente foi Serviços de informação e comunicação (-7,1%) (IBGE). 
 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 25,5% em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a receita de serviços para 
cima, com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (131,7%), 
seguidas por Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (25,6%), 
depois Serviços profissionais, administrativos e complementares (14,6%) e Outros 
serviços (13,1%). Por outro lado, a atividade que contribuiu negativamente foi 
Serviços de informação e comunicação (-2,5%) (IBGE). 
 

 Diante da crescente preocupação com o aquecimento global e da pressão da 
sociedade pela busca de energia limpa, várias empresas que atuam no segmento 
de transporte ou que têm a logística no coração dos negócios estão investindo na 
eletrificação da frota. A DHL Supply Chain no Brasil é uma delas. Para zerar as 
emissões de gás carbônico (CO2) em suas operações até 2050, a empresa vai 
dobrar a frota atual de 70 veículos elétricos em 12 meses, sendo 80% composta 
por VUC (Veículo Urbano de Carga) e caminhões. Para dimensionar a mudança, a 
empresa estima que 70 veículos elétricos conseguem evitar a emissão de 22 mil 
toneladas de CO2 nos próximos 30 anos, análise feita com base na metodologia 
global Well-to-Wheel aplicada para comparar transmissões de veículos. 
 

 Fábio Miquelin, vice-presidente de Transportes da DHL Supply Chain, diz que a 
frota elétrica atende hoje oito clientes no Sul e Sudeste nos setores de comércio 
eletrônico, farmacêutico, moda e consumo. “Até o fim de 2022, nossos veículos 
elétricos vão circular também na Bahia, Ceará e Pernambuco. Estamos 
concentrados na distribuição urbana, em rotas curtas por conta da limitação da 
infraestrutura de abastecimento de carga”, diz Miquelin. Segundo ele, outra meta 
da empresa é a utilização de energia limpa nos pontos de reabastecimento dos 
veículos elétricos. “Vamos iniciar a instalação de painéis solares nesses pontos em 
2023. Hoje, nosso Centro de Distribuição, em Louveira (SP), já produz sua própria 
energia a partir de fonte solar” (Valor Econômico). 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
em abril de 2022, o índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,5% frente ao 
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mês imediatamente anterior, segundo resultado positivo consecutivo, período em 
que acumulou um ganho de 8,0%. Vale destacar que o segmento de turismo ainda 
se encontra 3,4% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. Regionalmente, todos 
os 12 locais pesquisados acompanharam esse movimento de crescimento 
verificado na atividade turística nacional. A variação positiva mais expressiva veio 
de Goiás (8,3%), seguido por Paraná (7,4%), depois Santa Catarina (7,1%). Nessa 
análise a Bahia cresceu 6,8%, mantendo o crescimento contabilizado em março 
(8,0%). São Paulo (0,1%) assinalou a menor variação entre os locais (IBGE). 
 

 Em relação à receita nominal, todas as 12 unidades marcaram ritmo de 
crescimento, com destaque, em termos de variações mais expressivas, para Bahia 
(9,6%), seguidas por Espírito Santo (8,5%), depois Santa Catarina (7,6%). Nessa 
comparação, Pernambuco (1,7%) assinalou a menor variação entre os locais 
investigados (IBGE). 
 

 No volume das atividades turísticas, quando comparado o mês de abril com o 
mesmo mês do ano anterior, o Brasil cresceu 85,7%, 13ª taxa positiva seguida, 
sendo impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que 
atuam nos ramos de transporte aéreo; restaurantes; hotéis; locação de 
automóveis; rodoviário coletivo de passageiros; serviços de bufê; e agências de 
viagens. Em termos regionais, todas as 12 unidades da Federação onde o indicador 
é investigado mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque 
para o Ceará (135,8%), seguidos por Minas Gerais (132,7%), depois Espírito Santo 
(123,3%). Nessa comparação, a Bahia (105,7%) apontou a quinta variação positiva 
mais expressiva e o Rio de Janeiro (57,9%), a variação menos expressiva (IBGE). 
 

 Em relação à receita nominal, todas as unidades marcaram ritmo de crescimento, 
com destaque para Ceará (150,9%), Espírito Santo (148,5%), e Minas Gerais 
(138,6%). Nessa comparação, a Bahia (132,9%) apontou a quarta variação positiva 
mais expressiva e o Rio de Janeiro (68,7%), a variação menos expressiva (IBGE). 
 

 O município de Jacobina, localizado na região Piemonte da Chapada Diamantina, 
na Bahia, receberá um aporte de R$ 238,8 mil para investir no turismo e fomentar 
emprego e renda na região. O valor repassado pelo Ministério do Turismo (MTur) 
vai auxiliar na melhoria do acesso à trilha da Cachoeira dos Alves, um dos 
importantes atrativos turísticos da cidade. A pavimentação do local será um marco 
para o município, pois facilitará a ida dos turistas à cachoeira, proporcionando às 
famílias que visitam a região mais segurança e acessibilidade. Com a medida, 
espera-se que haja um aumento significativo no fluxo de turistas (MTur). 
 

 Com uma população estimada de 79.247 habitantes e cerca de 30 localidades 
entre distritos e povoados, Jacobina é uma cidade que conta com outros encantos 
ecológicos que vão além da Cachoeira do Alves, como a Vila de Itaitu – conhecida 
como o Parque das Cachoeiras, com mais de 40 quedas d’água; a Serra do 
Tombador; o Caminho Real; a Rota Quilombola, na Comunidade do Brito; e a Igreja 
das Figuras. O município tem ainda um vasto calendário de eventos: Open de Voo 
Livre, Natal, Réveillon, Cicloturismo, Micareta, festa de Santo Antônio, Feira de 
Artesanato, Corrida Duque de Caxias, entre outras atrações típicas (MTur). 
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 Muito além do atendimento inteligente, por meio de “chatbots” - robôs que 
simulam seres humanos no atendimento ao público -, cuja adoção foi acelerada na 
pandemia, um dos grandes atributos da inteligência artificial para empresas é a 
capacidade preditiva. O avanço econômico promovido pelas máquinas, entretanto, 
gera um desafio social de reciclagem mais rápida do mercado de trabalho, em 
relação a outras revoluções tecnológicas do passado. Segundo Martha Gabriel, 
futurista pelo Instituto para o Futuro (IFTF, na sigla em inglês) e professora de Inteligência 

Artificial no doutorado da PUC de São Paulo “Na parte de trabalhos de intermediação, 
como vimos com táxis, agências de turismo e professores, por exemplo, tudo 
começa a ser substituído por tecnologia e, se você não trouxer valor, pode ser 
eliminado”, alerta. “Um dos desafios é a capacitação das pessoas no ritmo 
necessário e de forma holística para que elas voltem a ter relevância”, destaca a 
futurista (Valor Econômico). 
 
Comércio Exterior 
 

 Mesmo com uma redução nos embarques de derivados de petróleo, as 
exportações baianas registraram US$ 1,012 bilhão em maio, com crescimento de 
17,6% sobre igual mês do ano passado. Esse movimento é reflexo, principalmente, 
do efeito preço que foi intensificado pelo aumento das cotações internacionais das 
commodities. Já as importações alcançaram recorde para o mês na série histórica, 
alcançando US$ 1,26 bilhão com aumento de 131,6% sobre maio de 2021. O 
aumento das compras externas continua sendo puxado pelos combustíveis 
(+195%), embora os bens intermediários, com destaque para os fertilizantes 
(aumento de 466% no mês), também contribuíram para o recorde. 
 

 Os números do mês passado refletem uma forte aceleração dos preços dos 
produtos comercializados. Eles determinaram o crescimento das vendas no mês, 
ao subirem em média 37,3% já que houve um recuo de 14,4% na quantidade 
embarcada. As importações que cresceram 131,6% em maio teve um salto de 31% 
nos preços, simultaneamente a uma alta ainda maior nas quantidades 
desembarcadas (77%). No recorte por setor, houve crescimento de 48,4% nas 
exportações da agropecuária e de 66,6% na indústria extrativa. A indústria de 
transformação, com a redução nas vendas de derivados de petróleo no mês, teve 
redução em 12,6%. 
 

 No acumulado de 2022, as exportações somaram US$ 5,18 bilhões, alta de 48,1%, 
em relação ao mesmo período de 2021. As importações, por sua vez, ficaram em 
US$ 4,94 bilhões, aumento de 66,3%. Já a corrente comércio, soma de exportações 
e importações e considerada como um indicador de dinamismo da economia 
alcançou US$ 10,12 bilhões no período, alta de 56,5%. 
 

 A União Europeia teve significativo aumento em maio nas compras feitas da Bahia, 
aumentando sua participação nas exportações de 14,4% do total em maio de 2021 
para 33% no mês passado. A liderança permanece com a Ásia com 43% de 
participação, puxada pelo principal mercado para as exportações baianas, a China 
com 37,6% do total vendido ao exterior pelo estado no mês passado. 
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 Ainda não foi observado efeito direto da guerra na Ucrânia sobre as exportações e 
importações baianas. Mas as exportações da Bahia para a África, principalmente 
devido aos embarques de derivados de petróleo, têm crescido. O mesmo vem 
acontecendo com as importações de fertilizantes da Rússia, que ao contrário do 
esperado tiveram expansão, o que pode tanto num caso como no outro, ser um 
efeito associado ao conflito. 
 

 A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,943 bilhões em maio, 
queda de 44,7% em relação ao mesmo mês de 2021, variação sempre calculada 
pela média diária. Os números foram divulgados pela Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Com isso, nos primeiros cinco meses 
do ano, a balança acumulou saldo positivo de US$ 25,128 bilhões, queda de 6,4% 
sobre o mesmo período de 2021. As exportações somaram US$ 29,647 bilhões no 
mês passado, com aumento de 8% sobre o desempenho do mesmo mês de 2021. 
Já as importações alcançaram US$ 24,704 bilhões e tiveram aumento de 33,5% 
sobre maio do ano passado (Valor Econômico, 13/06/22). 
 

 No acumulado de 2022, as exportações somaram US$ 131,086 bilhões, alta de 
20,3%, em relação ao mesmo período de 2021. Já as importações ficaram em US$ 
105,957 bilhões, aumento de 29%. Já a corrente de comércio, soma de 
exportações e importações e considerada o principal indicador da balança pela 
Secex, alcançou US$ 237,044 bilhões no período, alta de 24% (Valor Econômico, 
13/06/22). 
 

 A China ampliou a diferença em relação aos Estados Unidos em termos comerciais 
em grandes áreas da América Latina desde que o presidente Joe Biden assumiu, no 
início do ano passado. Os dados ressaltam como a influência dos Estados Unidos 
está sob pressão na região. Uma análise exclusiva da Reuters dos dados comerciais 
da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2015-2021 aponta que, fora o 
México, principal parceiro comercial americano, a China superou os Estados 
Unidos na América Latina e aumentou a diferença no ano passado. México e 
Estados Unidos têm um acordo de livre comércio desde a década de 90 e o volume 
de comércio entre os dois vizinhos ofusca a relação com o restante da América 
Latina. Autoridades atuais e antigas da região disseram à Reuters que os Estados 
Unidos demoraram a tomar medidas concretas e que a China, grande comprador 
de grãos e metais, simplesmente oferece mais à região comércio e investimento 
(Valor Econômico, 10/06/22). 
 
 
 
Finanças Públicas 
 

 O Projeto de Lei Complementar -(PLP) 18/2022 que fixa em 17% o teto do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, energia 
elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público foi aprovado no 
último dia 13 de junho no Senado. 
 

 Vale dizer que a partir da aprovação dessa lei, as alíquotas de Cide-Combustíveis e 
Programa de Integração Social/Contribuição para Financiamento da Seguridade 
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Social (PIS/COFINS) incidentes sobre a gasolina, álcool hidratado e sobre álcool 
anidro adicionado à gasolina serão reduzidas a zero, até 31 de dezembro de 2022. 
Ressalta-se  que, no âmbito federal, esses tributos já estão zerados para diesel e 
gás de cozinha.   
 

 Com a aprovação da proposta, os estados com perdas de arrecadação acima de 5%   
serão compensados através do abatimento de dívidas com a União, tendo a 
prioridade de empréstimos e recursos adicionais em 2023 os governos não 
endividados. 
 

 Frisa-se, ao mesmo tempo, que como a base desse imposto compõe as receitas do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), o Senado 
aprovou ainda a Emenda 55 que visa compensar estados e municípios que tenham 
redução desses recursos e garantindo que os gastos constitucionais sejam 
cumpridos. 
 

 O relator do projeto estimou que frente à alta de arrecadação de estados e 
municípios dos últimos meses, o impacto nas finanças desses entes será limitado, 
ressaltando que a arrecadação líquida do ICMS, só com combustíveis e 
lubrificantes foi de R$ 112,5 bilhões em 2021, o que gerou um aumento de 40% 
em relação ao ano anterior;  
 

 Vale dizer que durante o processo de aprovação, o PLP 18/2022 contou com 65 
votos a favor e 12 contra. Dentre alguns argumentos contrários, justifica-se que 
não haverá redução significativa de preços nas bombas e que as mudanças 
atingirão somente a classe média. 
 

 Nesse bojo, foi também aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
15/2022 que estimula a competitividade dos biocombustíveis e visa a garantir a 
competitividade do etanol, do biodiesel e do biogás. Através da manutenção de 
benefícios fiscais para fontes limpas de energia, as alíquotas sobre fontes 
renováveis devem ser menores do que as previstas para os combustíveis fósseis, 
por pelo menos 20 anos.      
 

 A PEC será definida através de uma lei complementar a ser aprovada pelo 
Congresso Nacional. Vale dizer que enquanto a lei não entrar em vigor, será 
considerado, em termos percentuais, a diferença entre as alíquotas aplicáveis aos 
combustíveis fósseis e os biocombustíveis substitutos, em patamar igual ou 
superior ao vigente em 15 de maio de 2022. Aprovada em dois turnos, a proposta 
vai à Câmara dos Deputados. 
 
 

 Essa PEC junto ao PLP 18/2022 faz parte da estratégia de projetos que têm como 
objetivo a contenção da alta do preço dos combustíveis no país. Ratifica-se que o    
projeto ainda voltará à Câmara para nova análise, uma vez que já que foi 
modificado durante discussão pelos senadores. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

Mensal Ano 12 Meses Maio Jun. Jul. Ago. Tendência 

Indústria (abr.) 22,0 5,2 -6,9 11,4 6,1 5,3   

 

Comércio (abr.) -4,9 -2,7 -2,8 -5,4 -4,1 -2,3   
 

Serviços (abr.) 14,6 14,2 15,9 9,3 10,6 11,4   

 

Agricultura (maio)
2
 8,2     8,2 8,2 8,2 

 

Exportações (maio) 17,6 48,1 40,9   12,1 8,3 8,5 
 

Importações (maio) 131,7 66,3 72,6   15,4 85,2 50,1 
 



 

19 

Semanal (09 a 15/06/22) 
 

ICMS (maio)
3
 11,3 16,1 19,9   15,5 12,6 0,1 

 

FPE (maio)
3
 22,5 24,5 31,9   26,5 52,5 7,1 

 
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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