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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos (EUA) subiram 0,6% em janeiro, segundo 
dados divulgados dia 10 pelo Departamento do Trabalho do país. Com o resultado, 
acumulam alta de 7,5% em 12 meses – acima dos 7% de dezembro, e a maior taxa para 
um acumulado em 12 meses desde 1982. 

O resultado do mês passado foi impulsionado pelas altas dos alimentos, eletricidade e 
moradia, que subiram 0,9%, 4,2% e 0,3%, respectivamente. 

A economia norte-americana está enfrentando uma inflação alta à medida que a 
pandemia de Covid-19 prejudica as cadeias de abastecimento. O alto custo de vida está 
pesando no índice de aprovação do presidente Joe Biden. 

A inflação nos EUA está bem acima da meta de 2% do Fed e também está sendo elevada 
por pressões salariais iniciais. O governo norte-americano informou na semana passada 
que a taxa de desemprego ficou em 4% em janeiro, com a abertura de quase 1 milhão de 
vagas nos últimos dois meses – sugerindo que o mercado de trabalho está no pleno 
emprego ou próximo a ele. 

A economia do Japão voltou a crescer no quarto trimestre de 2021, depois que as 
restrições relacionadas à pandemia de Covid-19 foram suspensas, levando a uma 
recuperação nos gastos do consumidor. 
 
No último trimestre de 2021, a terceira maior economia do mundo, depois dos EUA e da 
China, cresceu 1,3% em relação ao trimestre anterior, segundo o Escritório de Estatísticas 
do país. Em bases anualizadas, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 5,4%, mostrando o 
que aconteceria se o crescimento do trimestre continuasse por um ano inteiro. O número 
veio em linha com as previsões dos economistas. Embora o Japão tenha crescido no ritmo 
mais rápido em um ano, seu produto interno bruto ainda não conseguiu atingir o nível 
pré-pandemia. 
 
Os gastos privados aumentaram 2,7% em relação ao trimestre anterior, o primeiro 
aumento em dois trimestres. O estado de emergência em Tóquio e outras cidades foi 
suspenso em 30 de setembro, e as pessoas voltaram gradualmente às lojas e restaurantes 
durante o período. As melhorias nos gargalos da cadeia de suprimentos, impactaram as 
despesas de capital que aumentaram 0,4% em relação ao trimestre anterior. As 
exportações subiram 1%. 
 
Alguns economistas esperam que a economia encolha novamente no atual trimestre de 
janeiro a março por causa da disseminação da variante Ômicron. 

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/02/04/criacao-de-vagas-nos-eua-bate-expectativas-em-janeiro-taxa-de-desemprego-e-de-4.ghtml
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1.2 Cenário Nacional 

Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada dia 10 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o setor de serviços cresceu 10,9% em 2021, 
após ter recuado 7,8% em 2020. Essa foi a maior taxa para um fechamento de ano desde o 
início da série histórica em 2012. Já na comparação de dezembro contra novembro, o 
setor cresceu 1,4%, segundo mês seguido de alta. Em relação a dezembro de 2020, o setor 
teve sua décima taxa positiva consecutiva, 10,4%. 
 
De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, entre 2012 para 2019 o setor de 
serviços acumulou uma variação positiva de 0,1% e, no biênio 2020-2021, uma alta de 
2,2%. Ou seja, boa parte do crescimento acumulado dos últimos 10 anos (2,3%) se deve ao 
desempenho mais dinâmico de alguns segmentos de serviços em 2021. “Nos primeiros 
meses de 2020, o setor de serviços foi duramente afetado em função da necessidade de 
isolamento social e do fechamento dos estabelecimentos que prestavam serviços de 
caráter presencial. Por outro lado, a pandemia trouxe oportunidades de negócios para 
serviços voltados às empresas, como os de tecnologia da informação, transporte de 
cargas, armazenagem, logística de transporte e serviços financeiros auxiliares, que tiveram 
ganhos mais expressivos e compensaram as perdas dos serviços de caráter presencial”, 
afirma Lobo. 
 
As atividades que mais se destacaram no ano foram transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (15,1%) e informação e comunicação (9,4%). Com o aumento, as 
duas atividades superaram as quedas de 7,6% e 1,6%, respectivamente, registradas em 
2020. 
 
Os demais avanços vieram de serviços profissionais, administrativos e complementares 
(7,3%); serviços prestados às famílias (18,2%); e outros serviços (5,0%). No caso de 
serviços profissionais, administrativos e complementares e serviços prestados às famílias, 
o crescimento de 2021 não foi suficiente para compensar as perdas de 2020 
(respectivamente, -11,4% e -35,6%). Já a atividade de outros serviços vem registrando 
aumento desde 2018, tendo crescido 6,8% em 2020. 
 
No acumulado do ano, a alta no volume de serviços no Brasil (10,9%) se deu nas 27 
unidades da federação. O principal impacto positivo veio de São Paulo (11,5%), seguido 
por Minas Gerais (14,0%), Rio de Janeiro (7,3%), Rio Grande do Sul (12,1%) e Santa 
Catarina (14,7%). 
 
O agregado especial de atividades turísticas cresceu 21,1% em 2021, impulsionado, 
sobretudo, pelos ramos de transporte aéreo; hotéis; restaurantes; rodoviário coletivo de 
passageiros; e locação de automóveis. 
 
Já em dezembro de 2021, o índice de atividades turísticas cresceu 3,5% frente ao mês 
anterior, sétima taxa positiva nos últimos oito meses, período em que acumulou ganho de 
66,7%. Contudo, o segmento de turismo ainda se encontra 11,4% abaixo do patamar de 
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fevereiro de 2020. 
 
“O índice de atividades turísticas tem um perfil muito semelhante ao perfil dos serviços 
prestados às famílias, pois muitas das atividades que compõem o indicador vêm desse 
segmento”, observa o pesquisador. 

O Banco Central informou dia 11 que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) da 
instituição, considerado uma "prévia" do resultado do PIB, indica que a economia 
brasileira registrou crescimento 4,5% em 2021. 

O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, 
será divulgado somente em 04 de março pelo IBGE. 

Se o PIB confirmar o IBC-BR, mostrará recuperação da economia brasileira após o forte 
tombo de 4,1% registrado em 2020 causado pela pandemia de Covid-19. A queda em 2020 
representou a maior contração desde o início da série histórica do IBGE, em 1996. 

Apesar do crescimento em 2021, a economia tem sido freada, nos últimos meses pelo 
aumento da inflação, que ultrapassou a barreira dos 10% no ano passado pela primeira 
vez desde 2015, e pela alta da taxa básica de juros, que atingiu 10,75% ao ano em 
fevereiro — o maior patamar em quatro anos e meio.  

De acordo com o IBC-Br, em dezembro de 2021, a economia teve expansão de 0,33%. O 
número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de "compensação" para comparar 
períodos diferentes. 

Já no último trimestre de 2021, o indicador ficou estagnado, ao fechar em 0,01%, 
indicando que a economia brasileira desacelerou no quarto semestre do ano passado. 

A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 271,9 milhões de 
toneladas em 2022, de acordo com a estimativa de janeiro do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo IBGE. Na comparação com o terceiro 
prognóstico, publicado no mês passado, houve redução de 1,9%, o que representa 5,2 
milhões de toneladas a menos. Mesmo com a redução, a safra deve ser 7,4% maior do que 
a de 2021. “Essa redução na estimativa se deve à queda na safra de verão por causa, 
principalmente, da forte estiagem que está atingindo os estados do Sul, como Paraná e 
Santa Catarina. Isso reduziu a estimativa da soja em 4,7% em relação ao terceiro 
prognóstico e de 2,3% na comparação com o produzido no ano passado. Só de soja, é uma 
queda de 6,5 milhões de toneladas frente à estimativa do mês passado”, explica o gerente 
da pesquisa, Carlos Barradas. 
  
Principal commodity do país, a soja, mesmo com a produção menor do que a do ano 
anterior, deve responder por 48,5% do total de cereais, leguminosas e oleaginosas do 
país. Somados, o arroz, o milho e a soja representam 93,0% da estimativa de produção de 
2022. Desses três principais produtos, somente o milho deve superar a produção de 2021. 
Entre as grandes regiões, o Nordeste foi o único a ter aumento (1,1%) em sua estimativa 
frente ao mês anterior. Com produção de 24,4 milhões de toneladas, a região deve 
responder por 9,0% do total do país. A maior queda foi registrada pelo Sul (-5,7%), que 
deve totalizar 80,2 milhões de toneladas (29,5% do total). Já o Norte teve queda de 2,6% 
em sua estimativa e deve totalizar 12,0 milhões de toneladas (4,4% do total). O Centro-
Oeste, com declínio de 0,2%, deve produzir 128,4 milhões de toneladas, ou 47,2% da 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/03/pib-do-brasil-despenca-41percent-em-2020.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/11/ipca-inflacao-oficial-fecha-2021-em-1006percent.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/11/ipca-inflacao-oficial-fecha-2021-em-1006percent.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/02/02/copom-eleva-selic-para-1075percent-juro-basico-da-economia-volta-a-dois-digitos-apos-quatro-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/02/02/copom-eleva-selic-para-1075percent-juro-basico-da-economia-volta-a-dois-digitos-apos-quatro-anos.ghtml
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produção nacional. Já a produção do Sudeste ficou estável e deve ser de 26,8 milhões de 
toneladas (9,9% do total). 

 

1.3 Cenário Baiano 

Em dezembro de 2021, a produção industrial (de transformação e extrativa mineral) da 
Bahia, ajustada sazonalmente, registrou aumento com taxa de 2,0% frente ao mês de 
novembro, após recuo de 1,7% entre outubro e novembro. Na comparação com igual mês 
do ano anterior, a indústria baiana assinalou queda de 10,5%. No acumulado do ano, a 
indústria registrou retração de 13,2%, em relação ao mesmo período anterior. As 
informações fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE analisadas pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
 
No acumulado do período de janeiro a dezembro de 2021, em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, a produção industrial baiana registrou queda de 13,2%. Cinco dos 
12 segmentos da Indústria geral influenciaram o resultado, com destaque para Veículos, 
que registrou queda de 94,9%, impulsionado, em grande parte, pela menor fabricação de 
automóveis. Importante ressaltar, também, os resultados negativos assinalados por 
Derivados de petróleo (-18,1%) e Metalurgia (-16,9%). 
 
No quarto trimestre de 2021, comparado com o mesmo período do ano anterior, a 
indústria baiana assinalou queda de 11,8% após declínios de 11,1% e 12,2%, 
respectivamente, no segundo e terceiro trimestres de 2020. O aumento na intensidade de 
perda observada no total da produção industrial na passagem do terceiro para o quarto 
trimestre de 2020 foi explicada, principalmente, pela perda de ritmo dos setores de 
Metalurgia, de 1,1% para -39,6%; Celulose, papel e produtos de papel, de 12,9% para - 
9,6%; Borracha e plástico, de -6,1% para -17,4%; e, Bebidas, de -17,6% para -20,0%. 
 
Dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE e analisados pela SEI, autarquia 
vinculada à Secretaria do Planejamento, as vendas no comércio varejista baiano recuaram 
1,9% em dezembro de 2021 frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de 
influências sazonais, sendo o sétimo resultado negativo nessa análise. Em relação a igual 
mês do ano anterior, as vendas no varejo baiano mantiveram o ritmo de queda ao 
apresentar a variação negativa de 12,9%. Essa retração é a quinta consecutiva registrada 
pelo setor na Bahia. No acumulado do ano, a Bahia e o Brasil registraram taxas positivas 
de 0,6% e 1,4%, respectivamente.  
 
O resultado negativo em dezembro, mesmo diante das comemorações natalinas, revelou 
a retração dos consumidores diante na incerteza sobre o rumo da economia em 2022. Por 
atividade, em dezembro de 2021, os dados do comércio varejista do estado baiano, 
quando comparados aos de dezembro de 2020, apontaram que duas dos oito segmentos 
que compõem o indicador do volume de vendas registraram comportamento positivo. O 
crescimento nas vendas foi verificado nos segmentos de Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (14,9%), e Tecidos, vestuário e calçados (0,2%). 
Os demais segmentos registraram comportamento negativo como: Outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-10,1%), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
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bebidas e fumo (-12,1%). 
 
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 5,0% 
nas vendas, em relação à igual mês do ano anterior, terceiro resultado negativo, após sete 
meses de altas consecutivas. Esse comportamento resultou no acumulado dos últimos 12 
meses, variação positiva de 7,3%. 
 
O volume de serviços na Bahia encerrou 2021 com expansão de 9,8%. Na comparação 
com novembro de 2021, o volume de serviços na Bahia cresceu 1,7%, com ajuste sazonal, 
já na comparação com dezembro de 2020, expandiu 5,4% e na comparação com o quarto 
trimestre de 2020, ampliou 3,0%. As informações constam na Pesquisa Mensal de 
Serviços, realizada pelo IBGE com foco no segmento baiano, analisadas pela SEI. 
 
Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o volume de serviços na Bahia avançou 5,4%. 
Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com destaque para os 
Serviços prestados às famílias (35,2%), que contabilizou a nona variação positiva 
consecutiva mais expressiva e maior alta da série iniciada em 2012, para os meses de 
dezembro. Seguida pela atividade de Serviços profissionais, administrativos e 
complementares (23,1%) que apontou a décima taxa positiva consecutiva nesse ano. Por 
outro lado, as atividades que contribuíram negativamente foram Outros serviços (-41,0%), 
seguida por Serviços de informação e comunicação (-3,9%) e Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (-2,0%). 
 
O primeiro LSPA, realizado pelo IBGE, relativo a janeiro de 2022, cujos dados foram 
sistematizados pela SEI, estimou a produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, na 
Bahia, em 10,6 milhões de toneladas (t), o que representa um ligeiro crescimento de 0,9% 
na comparação com a safra 2021 – que foi o maior resultado da série histórica do 
levantamento para o conjunto de produtos. 
 
As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,3 milhões de hectares (ha), o 
que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 3,6% na comparação anual. 
Dessa forma, o rendimento médio (3,2 t/ha) da lavoura de grãos no estado poderá ter 
uma queda de 2,6% na mesma base de comparação. 
 
Esse resultado está associado a uma possível perda de produtividade da cultura da soja no 
ano corrente. O algodão, o milho e o feijão, por outro lado, apresentaram perspectivas 
mais positivas para a safra 2022. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 

 Segundo maior cotonicultor nacional, a Bahia deverá produzir 551,2 mil toneladas 
da pluma de algodão na safra 2021/2022. Os dados são do 5º Levantamento da 
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Safra de Grãos 2021/22, publicado quinta-feira (10) pela Companhia Nacional do 
Abastecimento (Conab) (Conab, 11/02/2022). 
 

 A área cultivada para a safra do algodão está em 290,6 mil hectares – um aumento 
de 9% em relação ao ciclo anterior –, com produtividade média estimada de 1.897 
kg/ha. O centro-sul e o extremo oeste baianos são as principais regiões produtoras 
no estado (Conab, 11/02/2022). 
 

 Na região do extremo oeste, espera-se um aumento da área plantada mais 
expressivo, principalmente pela retomada das áreas cultivadas antes da retração 
provocada pela pandemia. As lavouras estão em fase inicial de desenvolvimento 
(germinação e desenvolvimento vegetativo) e o plantio ainda não foi finalizado 
(Conab, 11/02/2022). 
 

 Os produtores aplicam alta tecnologia, com intenso uso de fertilizantes e 
defensivos, obtendo-se as mais altas produtividades do país. Estima-se que a 
comercialização da produção ultrapassou 90% da safra 2020/2. No atual ciclo, o 
índice de venda já se encontra em 70% do produto a ser colhido, com a arroba da 
pluma cotada a R $210 (Conab, 11/02/2022). 
 

 Já na região centro-sul, a semeadura está finalizada. As chuvas de dezembro 
afetaram o desenvolvimento vegetativo inicial da lavoura. Em contrapartida, as 
precipitações possibilitaram uma reserva de água no solo que, combinado com as 
boas condições climáticas atuais, favorecem a cultura (Conab, 11/02/2022). 
 

 Os dados da Conab, em seu quinto levantamento para o calendário agrícola 
2021/2022, estimam uma produção de 11,6 milhões de toneladas de grãos na 
Bahia, no período - o que representa uma alta de 8,5% em relação ao ciclo 
2020/2021 (Conab, com elaboração da SEI, 11/02/2022). 
 

 A área plantada total deve alcançar em torno de 3,4 milhões de hectares, 
superando em 4,8% a do ciclo anterior. O rendimento médio, por sua vez, ficou 
calculado em torno de 3,38 toneladas por hectare, superior em 3,5% à do ciclo 
anterior (Conab, com elaboração da SEI 11/02/2022). 
 
 

 Já o IBGE, seu primeiro LSPA, realizado pelo IBGE, relativo a janeiro, que estimou a 
produção de grãos, na Bahia, em 2022, em 10,6 milhões de toneladas, o que 
representa um ligeiro crescimento de 0,9% na comparação com a safra 2021 – que 
foi o maior resultado da série histórica do levantamento para o conjunto de 
produtos (IBGE, com elaboração de SEI, 11/02/2022). 
 

 Os primeiros resultados das Pesquisas Trimestrais da Pecuária (IBGE) no 4º 
trimestre de 2021, para o Brasil, apontam que, frente ao mesmo trimestre de 
2020, o abate de bovinos recuou 8,2%, o de suínos aumentou 5,8% e o de frangos 
teve decréscimo de 1,2% (IBGE, com elaboração de SEI, 11/02/2022). 
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  Ante o 3º trimestre de 2021, o abate de bovinos caiu 2,5% e o de suínos 3,2%, 

enquanto o de frangos teve variação positiva de 0,3%. A aquisição de leite foi de 
6,42 bilhões de litros, com recuo de 5,7% em relação ao 4o tri de 2020 e aumento 
de 3,6% contra o trimestre imediatamente anterior (IBGE, com elaboração de SEI, 
11/02/2022). 
 
 
Indústria 
 

 A atividade industrial iniciou 2022 seguindo a tendência de desaceleração do 
segundo semestre do ano anterior de acordo com a Sondagem Industrial, da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da produção 
manteve-se em 43,1 pontos, resultado que está abaixo da linha divisória que indica 
queda ou crescimento da produção. O índice de janeiro é praticamente o mesmo 
de dezembro de 2021 e reforça a tendência de queda da produção industrial (CNI, 
15/02/2022).  
 

 O emprego industrial também recuou no primeiro mês deste ano e alcançou 48,8 
pontos em janeiro.  Destaca-se que o nível de estoques de produtos finais segue 
relativamente estável, ajustado ao nível planejado pelas empresas. As expectativas 
dos empresários seguem otimistas em fevereiro de 2022, mas, assim como em 
janeiro, o otimismo é relativamente moderado (CNI, 15/02/2022).  
 

 A utilização da capacidade instalada (UCI) foi de 67% em janeiro de 2022, o que 
representa diminuição de 1 ponto percentual na comparação com dezembro de 
2021. É o segundo mês consecutivo de queda da UCI. O resultado é dois pontos 
percentuais menor do que o registrado em janeiro de 2021 (69%) e está igual a 
média do registrado em janeiro de anos anteriores (67%) (CNI, 15/02/2022). 
 

 O Índice de Confiança Empresário Industrial, divulgado pela Confederação Nacional 
da Indústria, apresenta estabilidade da confiança das indústrias quando 
comparado com janeiro de 2022. O indicador recuou 0,2 ponto em fevereiro de 
2022, de 56,0 pontos para 55,8 pontos.  O índice é indicativo que a Indústria segue 
confiante em fevereiro de 2022, pois segue acima da linha divisória dos 50 pontos, 
que separa a confiança da falta de confiança. O nível de confiança, porém, é o 
menor para o mês de fevereiro desde o ano de 2017. O Índice de Condições Atuais 
recuou 0,5 ponto e ficou em 49,1 ponto. O Índice de Expectativas não variou, 
mantendo-se em 59,2 pontos, um patamar elevado que indica expectativas 
otimistas para os próximos seis meses (CNI, 10/02/2022). 
 

 No setor de extração mineral, A Atlantic Nickel, única empresa produtora de níquel 
sulfetado no Brasil, celebra o sucesso do primeiro embarque de minério 
comercializado no ano de 2022, através do Porto de Ilhéus, de onde zarpou o navio 
no último dia 4 fevereiro, tendo como destino o mercado canadense. Nessa 
primeira remessa, foram exportadas 9.153,546 toneladas de concentrado de 
níquel produzido dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança na Mina 
Santa Rita, localizada no município baiano de Itagibá, a apenas 140 km de distância 
do terminal marítimo (Ibram, 14/02/2022). 
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 No setor de alimentos, o faturamento da indústria de alimentos cresceu 16,9% em 

2021, em relação ao primeiro ano da pandemia, para R$ 922,6 bilhões, de acordo 
com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Além de novo 
aumento nas vendas do varejo, o canal de consumo fora do lar se recuperou após 
os fechamentos provocados pela crise sanitária e as exportações se intensificaram. 
Em todo o ano passado, o crescimento real das vendas (descontando a inflação do 
período) foi de 3,2%. A produção subiu 1,3%, indicando que o avanço ocorreu 
menos por aumento de volume e mais por preços (Valor Econômico, 16/02/2022). 
 

 Para 2022, a associação prevê um novo crescimento real para o setor entre 1,5% e 
2%, acima das projeções do PIB do país, de 0,5% e 1%. Parte da expectativa é de 
que as exportações alcancem novamente o patamar de US$ 45 bilhões como em 
2021, quando cresceram 18,6%, dando gás extra ao faturamento do setor (Valor 
Econômico, 16/02/2022). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 As vendas no varejo restrito retraíram 0,1% em dezembro, frente a novembro, na 
série com ajuste sazonal, de acordo com a PMC. Como resultado, o comércio teve 
crescimento de 1,4% em 2021, frente a 2020, quando aumentou 1,2%. Na 
comparação a igual mês de 2020, a queda no volume de vendas foi de 2,9% 
(VALOR ECONÔMICO, 10/02/2022). 

 
 No varejo ampliado o volume de vendas subiu 0,3% na passagem entre novembro 

e dezembro, descontados os efeitos sazonais. Com isso, o resultado de 2021 para o 
varejo ampliado foi de alta de 4,5% frente a 2020. Na comparação com dezembro 
de 2020, o volume de vendas do varejo ampliado caiu 2,7% (VALOR ECONÔMICO, 
10/02/2022). 
 

 Em janeiro, o valor 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 HORUS Inteligência de Mercado e o Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). As maiores altas foram 
registradas em Belo Horizonte (4,5%), Curitiba (3,9%) e Salvador (1,8%). Os 
produtos que mais contribuíram para o aumento do valor da cesta básica de Belo 
Horizonte foram legumes (20,3%), carne bovina (6,8%) e frutas (6,1%) (FGV IBRE, 
11/02/2022). 

 
 Por outro lado, as capitais Belo Horizonte (R$ 544,01), Manaus (R$ 588,87) e 

Brasília (R$ 634,12) registraram os menores valores. Os grupos de produtos que 
apresentaram aumento de preço mais expressivo na cesta básica, e em quase 
todas as capitais foram os legumes, principalmente batata, cebola e cenoura, 
seguidos de carne bovina, café e farinha de mandioca (FGV IBRE, 11/02/2022). 
 

 Em janeiro, as vendas de automóveis ficam abaixo das expectativas. Em 
comparação a dezembro, segundo dados do Registro Nacional de Veículos 
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automotores (Renavam) as vendas de veículos leves e pesados tiveram queda de 
38,9%. Em relação a janeiro de 2021, a queda registrada foi de 26,1% (FENABRAVE, 
14/02/2022). 
 

 As vendas de veículos usados caíram em Minas Gerais e no Brasil no mês de 
janeiro. De acordo com o levantamento da Federação Nacional das Associações 
dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), no primeiro mês do ano de 
2022 foram comercializadas 100.951 unidades no Estado, queda de 31,7% frente a 
dezembro e 12,7% na comparação com igual mês de 2021. No Brasil, assim como 
em Minas Gerais, o relatório da Fenauto mostra uma queda, em comparação ao 
mês de dezembro, de 29,9%, sendo comercializados, em janeiro, 842.118 unidades 
contra 1.201.600 no último mês do ano passado (FENABRAVE, 14/02/2022). 
 

 A indústria brasileira de alimentos fechou o ano de 2021 com faturamento de R$ 
922,6 bilhões, superando em 16,9% o resultado registrado no ano anterior. De 
acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) as vendas do 
setor em 2021 cresceram 3,2% e a produção, 1,3% (AGÊNCIA BRASIL, 15/02/2022). 
 
Serviços & Turismo 
 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o volume de serviços no Brasil, em dezembro de 2021, avançou 1,4% na 
comparação com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), 
mantendo a expansão iniciada no mês de novembro (2,7%), acumulando alta de 
4,1% nos dois últimos meses. A expansão do volume de serviços, observada na 
passagem de novembro para dezembro de 2021, foi acompanhado por quatro das 
cinco atividades investigadas, com destaque para os ganhos vindos de transportes 
(1,8%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (2,6%), com 
ambos avançando pelo segundo mês consecutivo. A Bahia, por sua vez, seguiu o 
mesmo comportamento do Brasil e registrou taxa positiva de 1,7%, mantendo a 
expansão iniciada no mês de novembro (0,4%), acumulando alta de 2,1% nos dois 
últimos meses. É importante destacar que os festejos do final de ano contribuíram 
positivamente para o resultado do setor, apesar das restrições sanitárias impostas 
pelo governo e alta da inflação. 
 

 O volume de serviços na Bahia avançou 5,4%, quando comparado com dezembro 
de 2020. Três das cinco atividades puxaram o volume de serviços para cima, com 
destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (35,2%). Seguida pela 
atividade de Serviços profissionais, administrativos e complementares (23,1%) que 
apontou a décima taxa positiva consecutiva. Por outro lado, as atividades que 
contribuíram negativamente foram Outros serviços (-41,0%), seguida por Serviços 
de informação e comunicação (-3,9%) e Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio (-2,0%) (IBGE). 

 

 A receita nominal de serviços na Bahia cresceu 13,6% em relação ao mesmo mês 
do ano anterior. Quatro das cinco atividades puxaram a receita de serviços para 
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cima, com destaque para as atividades de Serviços prestados às famílias (45,5%), 
seguida por Serviços profissionais, administrativos e complementares (30,5%), 
depois Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (8,1%), e Serviços 
de informação e comunicação (0,9%). Apenas, Outros serviços (-37,5%) 
contabilizou queda (IBGE). 
 

 Mesmo com a pandemia, o número de empresas abertas no país no ano passado 
bateu recorde ao atingir a marca de 4.026.776, um aumento de 19,7% ante 2020, 
segundo dados apresentados pelo Ministério da Economia no Mapa de Empresas, 
boletim referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Por outro lado, no mesmo 
período, foram fechadas 1.410.870 empresas, aumento de 34,6% quando 
comparado com 2020. Mesmo assim, o país obteve saldo positivo de 2,6 milhões 
de negócios abertos, também o maior já registrado, e encerrou o ano com um total 
de 18.915.002 empresas ativas (Valor econômico). 
 

 Em 2021, Amapá foi o Estado que apresentou o maior crescimento percentual de 
empresas abertas em 2021, com aumento de 40,9% em relação ao ano de 2020, 
seguido por Alagoas (39,2%), Piauí (33%), Paraíba (31,1%) e Bahia (30,6%). Por 
outro lado, o Amapá também foi o que mais fechou – aumento de 65,1% – em 
termos percentuais ante 2020, seguido por Alagoas (58,6%), Paraíba (55,2%), Piauí 
(51,4%) e Sergipe (50,3%) (Valor econômico). 
 
 

 O município de Cruz das Almas (BA), localizado a 150 km de Salvador, vai ganhar 
um novo espaço para abrigar festas e eventos turísticos e culturais. O governo 
federal, por meio do Ministério do Turismo, vai investir mais de R$ 960 mil na 
construção de um centro de eventos na cidade, que chega a receber até 200 mil 
pessoas durante os festejos juninos. O potencial turístico do município está 
relacionado ao comércio, feiras de vestuário, calçados e artesanatos, além do 
turismo religioso e acadêmico. O novo atrativo pretende consolidar Cruz das Almas 
como um importante destino turístico da Bahia e do Brasil, promovendo o 
desenvolvimento local sustentável. Além disso, a expectativa é que possa 
promover, estruturar e diversificar a oferta turística da cidade (MTur). 
 

 De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, realizada pelo IBGE, 
o índice de atividades turísticas no Brasil, em dezembro de 2021, cresceu 3,5% 
frente ao mês anterior, sétima taxa positiva nos últimos oito meses, período em 
que acumulou ganho de 66,7%. Contudo, o segmento de turismo ainda se 
encontra 11,4% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. Regionalmente, oito dos 
12 locais pesquisados acompanharam a alta. A contribuição positiva mais relevante 
veio de São Paulo (5,7%), seguido por Paraná (6,0%), Distrito Federal (7,5%) e Rio 
Grande do Sul (4,0%). Em sentido oposto, Rio de Janeiro (-1,4%), Bahia (-2,2%) e 
Ceará (-3,9%) assinalaram os resultados negativos mais importantes do mês. Em 
relação à receita nominal, nove das 12 unidades marcaram ritmo de crescimento, 
com destaque, em termos de variações mais expressivas, para Paraná (7,3%), 
seguido por Distrito Federal (6,7%) e Santa Catarina (6,3%). Nessa comparação, a 
Bahia (-1,0%) apresentou a retração menos expressiva (IBGE). 
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 No volume das atividades turísticas, quando comparado com dezembro de 2020, o 
Brasil cresceu 30,7%, nona taxa positiva seguida, impulsionado, principalmente, 
pelos ramos de transporte aéreo; hotéis; restaurantes; rodoviário coletivo de 
passageiros; locação de automóveis; agências de viagens; e serviços de bufê. 
Houve alta nas doze unidades da federação onde o indicador é investigado, com 
destaque para Rio Grande do Sul (57,2%), Minas Gerais (48,5%), Espírito Santo 
(35,7%) e São Paulo (34,0%). É importante ressaltar que, em termos de variação, a 
Bahia (33,1%) contabilizou a sexta taxa mais expressiva e maior alta da série 
histórica iniciada em 2012, para os meses de dezembro (IBGE). 
 
 

 Esse resultado se deve, em parte, à queda de 16,7% registrada em dezembro do 
ano passado e à retomada da maioria das atividades econômicas relacionadas ao 
setor. Em relação à receita nominal, todas as unidades marcaram ritmo de 
crescimento, com destaque para Rio Grande do Sul (68,9%), Minas Gerais (56,7%), 
Espírito Santo (50,3%) e São Paulo (48,4%). Nessa comparação, a Bahia (47,6%) 
apontou a quinta variação positiva mais expressiva (IBGE). 

 

 O setor de turismo deixou de faturar R$ 214 bilhões em 2021 por causa da 
pandemia, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Considerando o período entre fevereiro de 2020 e 
dezembro de 2021, a perda acumulada chega a R$ 473,7 bilhões. O indicador de 
atividades turísticas do IBGE fechou 2021 com expansão de 21,1%, após perda de 
36,7% em 2020. As perdas mensais, que chegaram a R$ 34,9 bilhões em julho de 
2020, foram se reduzindo e ficaram na faixa dos R$ 10 bilhões em novembro (R$ 
10,1 bilhões) e em dezembro (R$ 10,2 bilhões). Considerando a perda total de R$ 
473,7 bilhões do turismo no período da pandemia, mais da metade (56%) vêm dos 
Estados de São Paulo (R$ 205,2 bilhões) e do Rio de Janeiro (R$ 59,2 bilhões) (Valor 
econômico). 
 

 Para 2022, a estimativa da CNC é de que o turismo tenha um crescimento mais 
modesto, de 1,7%, o que significa que ainda não será possível recuperar a perda de 
2020. Para o setor de serviços como um todo, a estimativa da CNC é que haja uma 
queda de 0,8% em 2022, após a perda de 7,8% de 2020 e a taxa recorde de 10,9% 
em 2021. A projeção considera um crescimento fraco da economia brasileira, com 
inflação alta e crédito mais caro (Valor econômico). 

 

 
Comércio Exterior 

 

 Favorecido por desvalorização cambial e elevação de preços médios nos 
embarques, o índice de rentabilidade do total das exportações brasileiras subiu 
3,3% em 2021, na comparação com 2020, segundo dados da Fundação Centro de 
Estudos para o Comércio Exterior (Funcex). O ganho, porém, veio concentrado e 
puxado por setores importantes na pauta exportadora brasileira, como extração 
de petróleo e gás, de minerais metálicos e de agricultura e pecuária. Em 20 dos 29 
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setores de atividades que fazem parte do levantamento da Funcex houve recuo de 
rentabilidade. Para analistas, os dados mostram a dificuldade que boa parte da 
indústria de transformação teve em repassar o aumento de custos de produção na 
exportação, o que levou à redução de margens. Para 2022, a perspectiva é de 
desafios ainda maiores (Valor Econômico, 10/02/22).  
 

 Os embarques brasileiros de café totalizaram 3,2 milhões de sacas de 60 quilos em 
janeiro, queda de 11,8% em comparação ao mesmo mês de 2021, informou o 
relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Em receita, 
porém, os embarques renderam US$ 700 milhões - o maior valor da história para o 
mês, diz o relatório. Houve alta de 47,5% sobre o resultado de janeiro de 2021. A 
alta do faturamento refletiu a valorização das cotações do grão no mercado 
internacional. O preço médio da saca exportada no mês passado foi de US$ 216, 
67% acima da média registrada em janeiro do ano passado. O Brasil entrou na 
entressafra de um ciclo que produziu menos - portanto, há menor disponibilidade 
de grãos. O preço médio em janeiro foi o segundo mais elevado da história para o 
mês. O mais alto foi alcançado em janeiro de 2012 (US$ 272). O grão ganha 
valorização em bolsas internacionais, que oscilam por preocupações com baixos 
estoques globais e quebra de safra em importantes produtores, como Brasil e 
Colômbia. Na Bahia, em janeiro, também houve aumento dos embarques em 
71,2%, enquanto nas receitas o aumento chegou a 200,46%, resultado da 
valorização média de 75,5% nos preços do produto, quando comparados a janeiro 
do ano passado. 
 

 Os estoques de algumas das commodities mais importantes para a economia 
mundial estão em seus patamares mais baixos na história, em meio à forte 
demanda e à escassez de oferta, que ameaçam alimentar as pressões inflacionárias 
pelo planeta. (O petróleo mantém um ritmo de alta que o aproxima dos US$ 100 o 
barril. Em 14/02 o tipo Brent, referência mundial, para entrega em abril fechou em 
alta de 2,16%, cotado a US$ 96,48. O tipo WTI, referência para o mercado 
americano, para março subiu 2,53% e fechou em US$ 95,46). A escassez ocorre 
num cenário de inflação global persistentemente alta, alimentada por interrupções 
logísticas e pela demanda reprimida após as economias se recuperam dos 
“lockdowns” impostos contra a Covid. Os preços ao consumidor nos EUA tiveram, 
em janeiro, a maior alta anual em quatro décadas, batendo nos 7,5% (Valor 
Econômico, 15/02/22). 
 

 Esse cenário faz com que os preços do petróleo, metais, grãos e outras 
commodities negociadas internacionalmente aumentem no ritmo mais acelerado 
desde 1995. Isso deve beneficiar os países produtores, mas levanta temores de 
instabilidade econômica e política em países muito dependentes de importações, 
como a Turquia. Os mercados de commodities são pressionados tanto no lado da 
demanda - aquecida pela recuperação das economias da pandemia de Covid-19 - 
quanto da oferta insuficiente - agravada por fatores geopolíticos - para atender 
essa forte demanda (Valor Econômico, 15/02/22). 
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 Principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, a China passa por um 

movimento de buscar novos parceiros comerciais e isso pode atingir duramente as 
exportações do país, já que a pauta de produtos vendidos é bastante concentrada. 
A avaliação é do economista Livio Ribeiro, pesquisador do FGV Ibre e sócio da 
consultoria BRCG. Ele pontuou que hoje é menos importante para o Brasil qual 
será a taxa de crescimento do gigante asiático este ano, uma vez que, dada sua 
importância dentro da economia global, ela sempre irá demandar mais produtos 
brasileiros. “Uma China que dez anos atrás crescia mais rápido, mas tinha 
economia menor, acaba demandando menos que uma China que hoje é muito 
maior, e naturalmente demanda mais coisas, ainda que cresça a uma taxa menor” 
(Valor Econômico, 14/02/22). 
 

 O Reino Unido fez uma proposta de Parceria Comercial Ampliada ao Brasil, mas 
Itamaraty e Ministério da Economia ficaram decepcionados com seus termos e 
resistem a levar essas negociações adiante. Para o governo Jair Bolsonaro, a oferta 
de “Enhanced Trade Partnership” (na expressão em inglês) é desequilibrada e 
contempla os interesses de Londres, mas ignora as principais demandas do lado 
brasileiro para aumentar exportações ao mercado britânico. Conforme explicaram 
fontes diplomáticas, Brasília tinha interesse na abertura de tratativas para um 
acordo de livre comércio, mas o Reino Unido deu várias razões para rejeitar a 
possibilidade. Haveria falta de braços na área técnica para refazer uma rede de 
tratados comerciais pós-Brexit e incertezas sobre a disposição do Mercosul. Neste 
ano, por exemplo, celebra-se o 40º aniversário da Guerra das Malvinas - um tema 
sensível na política argentina. No Brasil, as eleições presidenciais reforçam dúvidas 
sobre o futuro da união aduaneira (Valor Econômico, 10/02/22). 

 

Finanças Públicas 
 

 O emprego de diferentes deflatores de preços nas variáveis fiscais (receitas e 
despesas) influencia diretamente a avaliação do comportamento das séries. O 
exercício feito pela Instituição Fiscal Independente (IFI), a partir do emprego do 
deflator implícito do PIB, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), mostra que as receitas 
cresceram menos quando deflacionadas por esse último indicador, que captura de 
forma mais apropriada os efeitos das variações da taxa de câmbio e da relação de 
termos de troca sobre as bases de incidência de alguns tributos. É possível afirmar 
que a inflação é benéfica para o governo no curto prazo por inflar as receitas, ao 
mesmo tempo em que parcela importante das despesas sofre correção pela 
inflação passada, que foi menor em 2020 na comparação com 2021. 
 

 A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi sancionada com veto parcial de R$ 3,2 bilhões. 
Na justificativa do veto, consta que o presidente da República decidiu “vetar 
parcialmente, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público”. O 
veto ficou concentrado nas emendas de comissão (R$ 1,8 bi) e nas despesas 
discricionárias não abrangidas por emendas impositivas ou de relator-geral (R$ 1,4 
bi). O Ministério do Trabalho e Previdência e o Ministério da Educação foram os 
mais afetados pelo veto. 
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 O custo médio das emissões em oferta pública da Dívida Pública Mobiliária Federal 
Interna (DPMFi) dos últimos 12 meses atingiu 8,49% a.a. em dezembro, alta de 
4,05 p.p. na comparação com dezembro de 2020. Desde junho, o ritmo de 
elevação nesse custo tem se intensificado, refletindo não apenas o ciclo de 
elevação da taxa de juros Selic, como também o ambiente de incertezas em 
relação à credibilidade da política fiscal. O custo médio da dívida mais elevado já 
afeta também a despesa de juros do setor público, que voltou a subir, como 
proporção do PIB, desde julho do ano passado. Isso, por sua vez, afetará a 
trajetória do resultado nominal do setor público nos próximos meses, revertendo a 
melhora registrada em 2021. A dívida bruta aumentará em 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

Mensal Ano 12 Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Tendência 
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Indústria (dez.) -10,5 -13,2 -13,2 -7.6 -5,9 -4,5  
 

Comércio (dez.) -12,9 -0,6 -0,6 -10,3 -9,4 -7,1  
 

Serviços (dez.) 5,4 9,8 9,8 6,1 7,3 8,6  

 

Agricultura (jan.)
2
 0,9    0,9 0,9 0,9 

 

Exportações (jan.) 18,9 18,9 28,2  48,0 10,2 2,1 
 

Importações (jan.) 123,1 123,1 69,8  113,1 51,4 27,5 
 

ICMS (jan.)
3
 3,9 3,9 22,6  -1,6 13,4 2,1 

 

FPE (jan.)
3
 21,6 21,6 33,0  -22,7 31,1 19,7 

 
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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