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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

A economia da China teve um forte início em 2022, registrando uma taxa de crescimento 
que superou as expectativas. Mas com o país enfrentando um aumento significativo dos 
índices de Covid-19 e com dezenas de cidades sob lockdown, os próximos meses podem 
representar mais desafios. 

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,8% nos primeiros três meses do ano em 
comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo 
Departamento Nacional de Estatísticas do país, dia 18. O número é maior do que o 
aumento de 4% registrado pela segunda maior economia do mundo no trimestre anterior, 
e também superou a taxa de crescimento de 4,4% prevista por economistas ouvidos pela 
agência Reuters. 

O crescimento foi impulsionado por um desempenho econômico surpreendentemente 
bom em janeiro e fevereiro, com vários indicadores econômicos para esses dois meses 
superando as previsões dos analistas. 

Mas os esforços de Pequim para conter seu pior surto de Covid-19 em dois anos deram 
um golpe na atividade econômica em março, inclusive em Xangai, centro financeiro e 
industrial do país. Muitas empresas foram forçadas a suspender operações, incluindo 
Volkswagen e Tesla e a empresa de tecnologia, como a iPhone Pegatron. Analistas 
econômicos estimam que quase um quarto da população da China e 40% da economia 
estão sendo afetados pelos atuais lockdowns. 

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, alertou repetidamente na semana passada sobre a 
ameaça que o aumento dos casos de Covid-19 representa para o crescimento econômico 
e o emprego. O premiê prometeu mais cortes nas taxas de juros para impulsionar a 
economia. Dias depois, o Banco Popular da China anunciou um corte no índice de reservas 
obrigatórias – que determina a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em 
suas reservas – uma medida destinada a estimular os empréstimos. 

A economia da China cresceu 8,1% em 2021, superando as próprias metas do governo. 
Mas o ritmo de expansão desacelerou acentuadamente nos últimos meses do ano. O 
governo estabeleceu sua meta de crescimento para 2022 em 5,5%, a menor em três 
décadas. 

O Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento global para 2022 em quase 1 ponto 
percentual, para 3,2%, de 4,1% anteriormente, devido aos impactos da invasão da Ucrânia 
pela Rússia, disse o presidente da instituição, David Malpass. Em teleconferência, Malpass 
disse a repórteres que o Banco Mundial está respondendo às tensões econômicas 
adicionais da guerra com a proposta de uma nova meta de financiamento de crise para 15 
meses, de 170 bilhões de dólares, com o objetivo de comprometer cerca de 50 bilhões de 
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dólares desse montante nos próximos três meses. 

Malpass disse que a principal responsável pela redução da previsão de crescimento global 
do banco foi a estimativa de contração de 4,1% na região da Europa e Ásia Central – que 
inclui Ucrânia, Rússia e países vizinhos. As previsões também foram cortadas para 
economias avançadas e em desenvolvimento por causa da disparada nos preços de 
alimentos e energia provocada por interrupções no abastecimento relacionadas à guerra, 
disse Malpass. 
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu sua previsão de crescimento econômico 
global em quase 1 ponto percentual, como efeito da guerra da Rússia na Ucrânia e com 
um aviso de que a inflação agora é um “perigo claro e presente” para muitos países. 

A guerra deve desacelerar o crescimento e aumentar ainda mais a inflação, disse o FMI em 
seu último relatório. As conclusões estão no capítulo especial do World Economic Outlook 
(WEO), relatório de acompanhamento econômico global, publicado pelo FMI no dia 18, no 
qual alertou que suas estimativas foram marcadas por uma “incerteza incomumente alta”. 

Novas sanções à energia russa e a ampliação da guerra, uma desaceleração mais 
acentuada do que o previsto na China e um novo surto da pandemia podem frear ainda 
mais o crescimento e elevar a inflação, enquanto a alta dos preços pode desencadear 
agitações sociais. 

Ao projetar a média para os próximos três anos, o fundo afirma que países de economia 
desenvolvida podem perder 0,9% do produto, enquanto economias emergentes devem 
desacelerar ainda mais, com média de 1,3%. 

O credor global, que rebaixou suas previsões pela segunda vez neste ano, disse que agora 
prevê crescimento global de 3,6% em 2022 e 2023, queda de 0,8 e 0,2 ponto percentual, 
respectivamente, ante a previsão de janeiro, dados os impactos diretos da guerra na 
Rússia e Ucrânia e repercussões globais. 
 
O crescimento global no médio prazo deverá esfriar para 3,3%, em comparação com uma 
média de 4,1% no período de 2004 a 2013 e com crescimento de 6,1% em 2021. 

 
1.2 Cenário Nacional 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a estimativa de crescimento da 
economia do Brasil neste ano, mas piorou o cenário para o ano que vem, alertando para o 
impacto da inflação elevada. 
 
Ao atualizar os dados de seu relatório Perspectiva Econômica Global — o primeiro depois 
da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro — o FMI passou a ver crescimento 
do Produto Interno Bruto do Brasil em 2022 de 0,8%, contra 0,3% previsto em janeiro. O 
Brasil deve se beneficiar da alta do petróleo, aponta um relatório do FMI. No entanto, o 
país deve seguir com inflação alta, em torno de 8,2%, e desemprego na faixa de 13,7%, 
prevê a instituição. 
 
Por outro lado, cortou a expectativa para 2023 em 0,2 ponto percentual, projetando uma 
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expansão econômica de 1,4%. O FMI está bem mais pessimista do que o Ministério da 
Economia, que projeta que a economia brasileira irá crescer 1,5% este ano, indo a 2,5% 
em 2023. Os números do FMI para o Brasil também são bem mais fracos do que aqueles 
para a América Latina e Caribe, com o crescimento na região estimado pela instituição em 
2,5% tanto para este ano quanto no próximo. 
 
O relatório aponta também que as consequências da guerra podem ampliar a 
desigualdade de renda entre os países ricos e pobres, bem como o de gerar uma 
economia global mais dividida entre blocos geopolíticos, que teriam tecnologias e meios 
de pagamento distintos, que pouco conversariam com o resto do mundo. Para o diretor 
de pesquisa do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, "esta mudança pode causar perdas de 
eficiência, aumento da volatilidade e um grande desafio ao sistema de regras que governa 
as relações internacionais há 75 anos". 
 
1.3 Cenário Baiano 
 

O governo da Bahia divulgou mais investimento em ciência, tecnologia e inovação no 
estado, com o lançamento do Programa Bahia Competitiva. O objetivo do programa é 
aumentar a competitividade do estado, gerar emprego, renda e melhorar e diversificar 
nossa base de arrecadação. O Bahia Competitiva é composto por cinco projetos e 14 
subprojetos que, articulados, colocarão a Bahia em situação privilegiada em termos de 
atração de empresas, geração de novos negócios, competitividade, emprego e renda. As 
áreas prioritárias do programa envolvem saúde, educação, agricultura, cidades e 
desenvolvimento econômico. 
 
Entre os projetos lançados estão o “Empresa 4.0” e os “Institutos Estaduais de Referência 
em Ciência e Tecnologia da Bahia (Incite)”. O primeiro conta com investimentos de mais 
de R$ 10 milhões, enquanto o segundo tem recursos na casa dos R$ 30 milhões. O 
Empresa 4.0 trata do incentivo à inovação e transformação digital nas empresas com 
atuação no estado baiano, aumentando a produtividade e competitividade com uso de 
novas tecnologias, beneficiando 220 empresas, entre micro, pequena e médio porte. 
 
O governador Rui Costa afirmou que o programa Bahia Competitiva, quando somados 
todos os editais, terá um investimento total de R$ 80 milhões. “É um investimento do 
estado em ciência e tecnologia que nós queremos apostar e a minha orientação, desde 
que assumi, é que a gente busque fazer da Bahia um dos estados que mais investe”. 

Segundo o portal Bahia Econômica, a Acelen investirá R$ 500 milhões no ciclo de paradas 
programadas de manutenção na Refinaria de Mataripe, ao longo dos próximos 12 meses 
buscando realizar as melhorias necessárias para obter uma operação com os mais altos 
níveis e padrões de segurança e excelência internacionais. 

Serão gerados cerca de 4 mil postos de trabalho até o pico das atividades da parada 
previsto para outubro de 2022. O investimento é parte do plano estratégico da Acelen de 
modernizar a planta de 70 anos com o objetivo de ampliar os níveis operacionais de 65% 
em 2021 para mais de 97% da capacidade instalada após a modernização. Essa estratégia 
possibilita a Acelen a oportunidade de apresentar novos produtos, otimizar o atendimento 
aos seus clientes, expandir sua produção para outros mercados, e, simultaneamente, 
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garantir segurança no abastecimento do mercado regional e nacional. Além da geração de 
empregos, a parada de manutenção também proporciona oportunidades de negócios no 
entorno da refinaria, movimentando a economia local em São Francisco do Conde, Madre 
de Deus e Candeias. 
 
Ainda segundo o portal, a Refinaria de Mataripe, administrada pela Acelen, está 
aumentando a produção, que em três meses saltou de 220 mil barris/dia para 280 mil, 
representando um crescimento de 27% na produção. Com isso, a empresa não só está 
elevando a produção industrial baiana e a arrecadação de impostos, como tornou-se a 
maior exportadora da Bahia. 
 
No primeiro trimestre de 2021, as exportações baianas atingiram US$ 2,51 bilhões, um 
aumento de 41% em relação a igual período do ano anterior e um dos principais 
responsáveis por esse desempenho expressivo foi a Refinaria de Mataripe, que triplicou o 
volume exportado de derivados de petróleo, elevando as exportações de óleo combustível 
de 346 mil toneladas para 1.009 mil toneladas. 

Com isso, as exportações de derivados de Petróleo voltaram a ser, após muitos anos, o 
principal produto do comércio exterior da Bahia, superando a soja. O valor das 
exportações de derivados de petróleo no período cresceu 338%, elevando-se de US$ 141 
milhões para US$ 619,8 milhões, o que significa que as exportações da Acelen já 
representam 25% do total exportado pela Bahia. 

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

Agropecuária 
 
 

 A moagem de cacau aumentou no Brasil no mês passado, mas o resultado não 

impediu que o processamento acumulasse retração no primeiro trimestre. 

Segundo a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), as 

processadoras locais moeram 55,44 mil toneladas da amêndoa entre janeiro e 

março, volume 1,5% menor que o do mesmo período de 2021. Em março, em 

contrapartida, a moagem cresceu 10,8%, para 19,4 mil toneladas (Valor 

Econômico, 14/04/2022). 
 

 Nos três primeiros meses do ano, as indústrias receberam 28,9 mil toneladas da 

amêndoa, um aumento de 119% em comparação com o primeiro trimestre de 

2021. Em março, o volume diminuiu 7,5%, para 8.236 toneladas (Valor Econômico, 

14/04/2022). 
 

 A Bahia dominou a oferta de cacau para a indústria processadora no primeiro 

trimestre, quando as entregas dos produtores do Estado aumentaram 81%, para 

16,8 mil toneladas. Na sequência, pela ordem, ficaram Pará, Espírito Santo e 
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Rondônia, com 10,3 mil (aumento de 284%), 1,5 mil (150% de crescimento) e 112 

toneladas (alta de 88,3%), respectivamente (Valor Econômico, 14/04/2022). 
 

 O Brasil importou 3 mil toneladas de cacau no primeiro trimestre — as chegadas 

ocorreram todas no mês de março. O volume foi 90% menor que o dos três 

primeiros meses de 2021 (Valor Econômico, 14/04/2022). 
 

 A partir da edição do dia 18, o Boletim Logístico produzido pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab) passa a contar com as informações do 

mercado de frete das principais rotas utilizadas pelos produtores da Bahia para o 

escoamento da produção de grãos no estado (Conab, 19/04/2022). 
 

 Os preços dos fretes seguem com tendência de alta, influenciados pelo aumento 

da demanda por caminhões, o avanço da colheita da soja e do milho e pela 

elevação dos preços dos combustíveis. Destaca-se a rota Luiz Eduardo Magalhães - 

Salvador cujo aumento percentual médio foi de 38,9%, em relação ao mês 

passado. Até o final de março a safra atual de grãos já estava com 51% da 

produção colhida (Conab, 19/04/2022). 
 

 O milho, que tem como principal município de origem Luís Eduardo Magalhães 

possui como os maiores destinos internos os municípios de Feira de Santana, os de 

Minas Gerais e os de Pernambuco. No centro norte do estado, onde foi iniciada em 

março a colheita de milho, a demanda por frete na região é concentrada 

basicamente na olericultura (cebola, cenoura, beterraba, abóbora, tomate e 

outros). Nesta safra já se observa fortes contratações para o milho que é 

consumido primordialmente na região de Irecê, com uma parte também sendo 

escoada para Pernambuco e Feira de Santana, visando atender ao mercado 

atacadista e granjeiro (Conab, 19/04/2022). 
 

 À medida que a colheita for se intensificando, a demanda por frete na região 

tenderá a aumentar. No nordeste do estado, a safra 2020/21, apesar de finalizada 

em dezembro passado, tem sua comercialização seguindo aquecida, devendo se 

estender até o final de abril. A alta do frete verificada no último mês, deve-se, 

prioritariamente, à alta do combustível e à influência da forte demanda na região 

de Luís Eduardo Magalhães (Conab, 19/04/2022). 
 
 

Indústria 
 

 A produção industrial do país apresentou relevante crescimento em março, 

conforme o índice de evolução da produção da Sondagem Industrial realizada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador passou de 47,9 pontos em 

fevereiro para 54,5 pontos em março. Desde dezembro, o índice estava abaixo de 

50 pontos, o que indica redução da atividade, comportamento revertido no mês 

passado. Também houve avanço de 4,0 pontos em relação a março de 2021 (50,5 

pontos) (CNI, 19/04/2022).  

https://revistapegn.globo.com/palavrachave/industria/
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 Ainda segundo a CNI, o emprego industrial registrou estabilidade em março de 

2022. O índice ficou praticamente sobre a linha divisória, em 50,1 pontos. Na 

comparação com fevereiro de 2022, o índice de evolução do número de 

empregados foi maior em 0,9 ponto; já na comparação com março de 2021, o 

índice registrou o mesmo resultado (CNI, 19/04/2022). 
 

 E a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) aumentou 1 ponto percentual, para 

69%, entre fevereiro e março de 2022. O resultado é positivo e está 2 pontos 

percentuais acima da média dos meses de março. O percentual vem em trajetória 

de crescimento desde janeiro deste ano (CNI, 19/04/2022).  
 

 No quesito dos problemas enfrentados pelas empresas industriais no trimestre, os 

empresários industriais revelaram preocupação com a demanda interna 

insuficiente, taxas de juros elevadas e dificuldade na logística de transporte. E, 

também, registraram piora das condições financeiras, observada na insatisfação 

com o lucro operacional e com a situação financeira; dificuldade em obter crédito; 

e preços de matérias-primas elevados (CNI, 19/04/2022). 
 

 No setor mineral, a Atlantic Nickel, única empresa produtora de níquel sulfetado 

no Brasil, finalizou o terceiro embarque de minério para exportação neste ano de 

2022. A carga com 10.185,80 toneladas de concentrado de níquel sulfetado zarpou 

do Porto de Ilhéus (BA), no dia 4 de abril, em direção à Finlândia, no continente 

europeu. Com mais este embarque, a Mina Santa Rita, no município baiano de 

Itagibá, alcança resultado superior a 29 mil toneladas comercializadas este ano. Os 

dois primeiros embarques de 2022 tiveram como destino o Canadá e a China 

(IBRAM, 18/04/2022). 
 

 Ainda no setor mineral, a Equinox Gold iniciou oficialmente suas atividades na 

unidade localizada no município de Santaluz, na Bahia. A Mineração Santaluz acaba 

de realizar sua primeira fundição de ouro, uma importante etapa da fase de 

comissionamento, iniciada em fevereiro, e de preparação para o ramp up da 

produção comercial, prevista para junho. As obras do empreendimento 

começaram em junho de 2021 e totalizaram um investimento de US$ 103 milhões, 

com estimativa de produção, neste ano, entre 70 mil e 90 mil onças do metal. 

Quando estiver operando a plena capacidade, a Mineração Santaluz, que 

desenvolve lavra em mina a céu aberto, tem previsão de atingir um volume anual 

de produção de 100 mil onças de ouro (IBRAM, 18/04/2022). 
 

 No setor de refino de petróleo, a Acelen investirá R$ 500 milhões em paradas 

programadas de manutenção na Refinaria de Mataripe no decorrer dos próximos 

12 meses. Serão gerados cerca de quatro mil postos de trabalho até o pico das 

atividades da parada previsto para outubro de 2022. O objetivo é ampliar os níveis 

operacionais dos 65% registrados em 2021 para mais de 97% da capacidade 

instalada. A estratégia vai permitir à empresa apresentar novos produtos, 

melhorar o atendimento aos clientes, expandir a produção para outros mercados, 



 

7 

Semanal (14 a 20/04/22) 
 

e, simultaneamente, garantir segurança no abastecimento do mercado regional e 

nacional (Correio da Bahia, 15/04/2022). 
 

 No setor de energia, a Braskem fechou um contrato de compra de energia eólica 

com a EDF Renewables do Brasil. O acordo será âncora para viabilizar a construção 

de um novo complexo eólico no sudoeste da Bahia, contribuindo para a instalação 

de novas fontes de energia renovável no Brasil. Esse acordo vai permitir à 

petroquímica obter energia por 20 anos, a partir de 2024 (Canal de Energia, 

14/04/2022).  
 
 
Comércio Varejista 
 

 Em abril, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) cresceu 2,7%. Esse é o quarto 
aumento mensal consecutivo. Com o avanço, o indicador apurado pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo atingiu 78,5 
pontos. O principal destaque positivo da pesquisa foi o índice Emprego Atual que 
com crescimento de 2,8% apresentou a mais alta pontuação entre os itens 
avaliados, 103,9 pontos, atingindo o maior nível desde abril de 2020 (CNC, 
19/04/2022). 
 

 Projeção do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de 
Consumo (Ibevar) indica o maior índice de inadimplência no Varejo de recursos 
livres das pessoas físicas desde o começo do ano. Segundo o estudo, a estimativa 
da taxa média mensal deve alcançar 4,69%, aumento de 0,01 ponto percentual em 
comparação à projeção para março e 0,08 em relação à taxa real de janeiro de 
2022. Para os meses de maio e junho, as estimativas apresentam índices mais 
baixos, 3,05% e 2,82%, respectivamente (IBEVAR, 18/04/2022). 
 

 Em abril, o Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 2,48%. Em março, a alta foi 
de 1,18%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 7,63% no ano e de 15,65% 
em 12 meses. Em abril de 2021, o índice havia subido 1,58% no mês, acumulando 
elevação de 31,74% em 12 meses (FGV IBRE, 18/04/2022). 
 

 O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 2,81% em abril. No mês anterior, 
a taxa foi de 1,44%. Na análise por estágios de processamento, os preços dos Bens 
Finais variaram de 1,69% em março para 4,07% em abril. A principal contribuição 
para este resultado partiu do subgrupo combustíveis para o consumo que variou 
de -0,71% para 15,92% (FGV IBRE, 18/04/2022). 
 

 O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) variou 1,67% em abril. No mês 
imediatamente anterior, o índice havia apresentado taxa de 0,47%. Das oito 
classes de despesa componentes do índice, sete registraram acréscimo em suas 
taxas de variação: Transportes (0,16% para 3,42%), Habitação (0,49% para 1,62%), 
Educação, Leitura e Recreação (-0,02% para 0,95%), Alimentação (1,54% para 
1,88%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,03% para 0,39%), Vestuário (0,41% para 
1,24%) e Despesas Diversas (0,24% para 0,59%) (FGV IBRE, 18/04/2022). 
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Serviços & Turismo 
 

 Em mais um revés para a viação Itapemirim, a Agência Nacional dos Transportes 
Terrestres (ANTT) anunciou na quarta-feira (20) a suspensão de todas as linhas da 
empresa de ônibus. A Itapemirim, que está em recuperação judicial, vive um dia 
crucial para a empresa nesta quarta-feira, dia em que vence o prazo dado na 
segunda-feira (18) pelo juiz João Rodrigues Filho, da 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais de São Paulo, para que a marca apresente o aditivo de seu 
plano de recuperação judicial (Valor Econômico). 
 

 A portaria da ANTT é uma medida cautelar (provisória) tomada pelo 
superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e 
Passageiros da agência, Felipe Ricardo da Costa Freitas. A decisão, publicada no 
Diário Oficial da União, vale até que haja decisão do mérito sobre irregularidades 
da situação da empresa e de seus ônibus. O texto permite que a Itapemirim realize 
viagens já vendidas por 30 dias, contados a partir de 20/04. (Valor Econômico). 

 
 A primeira etapa do saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) começa nesta quarta-feira (20), e 3,9 milhões de trabalhadores já 
podem retirar o valor disponibilizado pelo governo federal, com teto de R$ 1 mil 
por beneficiário. Por enquanto, o saque está limitado aos brasileiros nascidos em 
janeiro, mas a cada dez dias, aproximadamente, mais contribuintes ganham 
permissão para a retirada o benefício. O saque extraordinário segue um calendário 
ligado ao mês de nascimento. Como a partir desta quarta-feira somente os 
trabalhadores que aniversariam em janeiro podem retirar o benefício, a partir do 
próximo dia 30 estarão aptos ao saque os nascidos em fevereiro. Em seguida, no 
dia 04 de maio, será a vez daqueles que completam ano em março (Valor 
Econômico). 

 
 Por enquanto, os trabalhadores que ainda não receberam permissão para o saque 

conseguem acessar, através do portal aplicativo FGTS e no site fgts.caixa.gov.br, a 
quantia disponível, além de informar se querem ou não receber os valores 
liberados de forma extraordinária pelo governo. Na plataforma é possível ainda 
conferir os depósitos feitos pelo empregador e confirmar o calendário de 
pagamentos do dinheiro (Valor Econômico). 

 
 A Netflix afirmou que está explorando uma versão mais barata em sua plataforma, 

com anúncios, após a companhia registrar, no primeiro trimestre deste ano, sua 
primeira perda de assinantes em dez anos. A mudança é significativa para a 
companhia, que desde sua criação exaltou o ambiente livre de anúncios para os 
assinantes. A companhia vem enfrentando a desaceleração no crescimento da 
receita em razão do acirramento da competição de rivais, além do 
compartilhamento desenfreado de contas entre os clientes (Valor Econômico). 
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 Um levantamento realizado pela US News & World Report colocou o Brasil em 
destaque no cenário internacional. Isso porque o país foi eleito o sétimo melhor 
lugar do mundo para quem planeja viajar sozinho. O país foi o único sul-americano 
a figurar no ranking dos dez mais e ficou à frente de tradicionais destinos como 
México e Tailândia. Entre os quesitos analisados na pesquisa estavam o clima 
agradável, a segurança, o paisagístico e ser culturalmente acessível (MTur). 

 Dados da Demanda Turística Internacional, realizada pelo Ministério do Turismo, 
apontam que, desde 2017, há um aumento no número de estrangeiros entrando 
sozinhos no país: 30,9 mil em 2017; 31,6 mil em 2018; e 34,8 mil em 2019. Além de 
ser crescente, o número de turistas internacionais que chegam ao Brasil sozinhos 
lidera o ranking de desembarques no país. Em 2019, por exemplo, quase 35 mil 
entraram desacompanhados, seguido por 29,2 mil famílias, 19,8 mil casais com 
filhos, 11,2 mil amigos e 5 mil classificados como outros (MTur). 

 O feriado da Semana Santa deste ano registrou índices positivos para o setor 
hoteleiro do país. Segundo levantamento do Ministério do Turismo, divulgado na 
segunda-feira (18.04), os meios de hospedagens dos principais destinos nacionais 
apresentaram taxa média de ocupação de 75%. Cidades como João Pessoa (PB) e 
Guarujá (SP) e todo o estado de Alagoas e o de Minas Gerais registraram números 
ainda maiores, chegando a 85% e 90% dos leitos reservados, respectivamente 
(MTur). 

 Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo apontou que a expectativa 
para o feriado de Páscoa era de que 1,3 milhão de passageiros passasse pelos 
principais aeroportos do país entre os dias 14 e 18 de abril. O Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, foi apontado como 
responsável pelo fluxo mais intenso, com 330 mil viajantes, seguido por 
Congonhas, também em São Paulo, com 225 mil passageiros, além do Aeroporto 
de Brasília, com 154 mil pessoas (MTur). 

Comércio Exterior 

 A alta dos preços das commodities, uma das consequências da guerra na Ucrânia, 
levou à revisão para cima da projeção de crescimento para a economia brasileira, 
que passou de 0,3% para 0,8% em 2022, segundo o FMI. Por outro lado, o FMI 
destaca que o ciclo de aperto monetário adotado pelo Banco Central para conter a 
inflação impede que o crescimento brasileiro seja maior. Apesar da revisão para 
cima, o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, destacou que o Brasil 
deve ter um dos menores crescimentos da região. Em conjunto, a América Latina e 
o Caribe, por exemplo, devem crescer 2,5% neste ano, segundo as estimativas da 
entidade. Para o México, a previsão é de expansão de 2% (Valor Econômico, 
20/04/22). 

 Mesmo depois de quase 50 dias de guerra na Ucrânia, que afetou as exportações 
de fertilizantes da Rússia, o transporte de adubo para o Brasil continua. Um 
levantamento da StoneX mostra que, em 4 de abril, havia 600 mil toneladas de 
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fertilizante russo - dos quais, 50% de potássio - a caminho dos portos brasileiros. A 
consultoria elaborou o relatório a partir de consultas a agências marítimas sobre a 
programação das embarcações. O volume é significativo, ainda que tenha 
diminuído em relação ao que estava em deslocamento alguns dias antes. Em 18 de 
março, a programação dos navios informava que 860 mil toneladas de adubo da 
Rússia estavam no mar rumo ao Brasil, uma redução que indica interrupções no 
fluxo de transporte. “Se os navios na ponta de lá estivessem sendo carregados 
normalmente, esse volume no mínimo se manteria, mas ele recuou”, comenta 
Marcelo Mello, diretor de fertilizantes da StoneX. A consultoria fará um novo 
levantamento apenas no fim deste mês (Valor Econômico, 19/04/22). 

 O Brasil pediu a ajuda da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, para blindar fertilizantes e insumos agrícolas contra 
sanções financeiras e restrições logísticas criadas em meio à guerra na Ucrânia. A 
ideia é ter mecanismos que garantam o livre fluxo das matérias-primas para a 
agricultura, impedindo uma escassez dos produtos no mercado global, com 
flexibilização de restrições impostas à Rússia e Belarus. “Vou trabalhar nisso e ver o 
que pode ser feito”, disse ela à noite, em entrevista coletiva no Palácio do 
Itamaraty. Ela fez um apelo para que o Brasil exporte parte de seus estoques 
reguladores de alimentos a fim de ampliar a oferta mundial em um momento de 
alta de preços nos mercados (Valor Econômico, 19/04/22). 

 Com alta de custos de produção, a rentabilidade média do exportador brasileiro 
caiu 5,8% no primeiro bimestre de 2022 em relação a igual período do ano 
passado, segundo dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior 
(Funcex) que devem ser divulgados dia 20. O declínio nos dois primeiros meses do 
ano resultou num aumento de custo de produção de 21,6%, que não foi 
contrabalançado pelo avanço de 15% no preço médio das exportações. A 
valorização nominal do real frente ao dólar foi de 0,4%. A perda de rentabilidade 
foi generalizada. No primeiro bimestre apenas oito dos 29 setores de atividade que 
a Funcex acompanha apresentaram elevação na rentabilidade da exportação 
(Valor Econômico, 19/04/22). 

 O duplo risco de desaceleração do crescimento e inflação alta, ou estagflação, 
afetará a economia global neste ano, num momento em que a guerra na Ucrânia 
reduz ainda mais o ritmo da recuperação dos efeitos da pandemia de Covid-19, 
segundo o ”Financial Times”. Crescentes pressões sobre preços, desaceleração da 
expansão da produção e do grau de confiança representarão um obstáculo para a 
maioria dos países, segundo o índice de rastreamento Bookings-FT (que 
acompanha periodicamente a evolução de um mesmo grupo). Prevê-se que o FMI 
rebaixará suas previsões de crescimento para a maioria dos países, quando os 
ministros e presidentes dos bancos centrais se reunirem, ainda este mês, no 
encontro conjunto em Washington a fim de discutir como reagir à deterioração das 
perspectivas econômicas (Valor Econômico, 19/04/22). 
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 O aumento de preços de bens importados se acelerou e se espalhou no início de 
2022. Os preços médios de importação subiram 32,8% de janeiro a março deste 
ano contra igual período do ano passado enquanto o volume das compras externas 
caiu 4,3%. A elevação de preços nas importações foi relativamente disseminada, 
com alta de 53,1% nas commodities e de 30,8% nas não commodities, 
aumentando, segundo especialistas, a preocupação com os efeitos na inflação 
doméstica. Em valores, a importação somou US$ 60,5 bilhões no primeiro 
trimestre, com alta de 27,1% na mesma comparação, segundo dados oficiais do 
governo federal (Valor Econômico, 19/04/22). 

 Após o recorde do comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos em 2021, a 
expectativa da Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) era de um 
crescimento mais moderado em 2022, mas os dados do primeiro trimestre 
voltaram a surpreender para cima, reforçando a visão de que, apesar das 
incertezas, novos recordes podem ser alcançados neste ano. Entre janeiro e março 
de 2022, a corrente de comércio (soma de exportações e importações) dos países 
atingiu US$ 19 bilhões, um incremento de 40,2% ante o mesmo período de 2021 e 
o maior valor para um primeiro trimestre de toda a série, iniciada em 1989. 
“Tínhamos a perspectiva de que o comércio bilateral continuaria crescendo em 
2022, mas que seria relativamente moderado, porque as incertezas são 
consideráveis, em razão da inflação global, da pandemia, da possível desaceleração 
da China e de eventos geopolíticos e climáticos que afetem a economia mundial. 
Mas esse primeiro trimestre veio com força”, diz Abrão Árabe Neto, vice-
presidente executivo da Amcham Brasil (Valor Econômico, 19/04/22). 

 
Finanças Públicas 
 

 As receitas não administradas do governo central somaram R$ 60,5 bilhões no 
primeiro bimestre do ano, configurando aumento de 66,3% em termos reais ante 
igual período do ano passado. Em proporção do PIB, esses recolhimentos passaram 
de 2,5% nos dois primeiros meses de 2021 para 4,1% em 2022. Contribuíram para 
o resultado dessa arrecadação as receitas de exploração de recursos naturais, 
dividendos e concessões e permissões. A dinâmica recente das receitas não 
administradas indica que esse grupo de receitas deverá exercer contribuição 
relevante para as receitas primárias total e líquida da União em 2022. 
 

 Em fevereiro, as emissões líquidas da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna 
(DPMFi) foram de R$ 78,6 bilhões. Desse montante, R$ 65,2 bilhões 
corresponderam a títulos com remuneração atrelada à taxa flutuante (Selic). As 
emissões líquidas de prefixados totalizaram R$ 21,4 bilhões no período. Nos 
últimos meses, as emissões líquidas de dívida pública feitas pelo Tesouro têm se 
concentrado em papéis remunerados por taxa flutuante, o que ajuda a entender o 
movimento de elevação do custo médio do estoque e das ofertas públicas da 
DPMFi. As incertezas presentes no ambiente econômico, potencializadas pelo 
conflito na Ucrânia, indicam que os títulos atrelados à Selic seguirão ganhando 
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participação no estoque da DPMFi, ao mesmo tempo em que o custo médio da 
dívida continuará em elevação. 

 
 O relatório de avaliação das receitas e despesas da União referente ao primeiro 

bimestre, ao mesmo tempo em que mostra um espaço fiscal superior a R$ 100 
bilhões para o cumprimento da meta de resultado primário, evidencia a restrição 
existente na regra do teto de gastos, uma vez que as despesas do Poder Executivo 
superam em R$ 1,7 bilhão o teto para 2022. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022(1) 

Mensal Ano 12 Meses Mar. Abr. Maio Jun. Tendência 

Indústria (fev.) 4,4 1,5 -9,9 6,3 4,8 7,4  
 

Comércio (fev.) -3,3 -5,5 -0,8 2,7 3,2 4,8  

 

Serviços (fev.) 13,7 14,2 15,0 12,6 13,1 14,3  

 

Agricultura (mar.)2 5,9    5,9 5,9 5,9 
 

Exportações (mar.) 37,3 40,9 34,2  17,2 22,0 23,1 
 

Importações (mar.) 29,4 66,4 73,6  9,2 13,6 3,5 
 

ICMS (mar.)3 37,2 16,6 24,3  10,8 11,4 12,1 
 

FPE (mar.)3 17,2 23,2 34,7  4,9 3,9 7,8 
 

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. 

Governo do Estado da Bahia  
Rui Costa  

Secretaria do Planejamento  
Cláudio Ramos Peixoto 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 
Armando Affonso de Castro Neto 

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

 


	A economia da China teve um forte início em 2022, registrando uma taxa de crescimento que superou as expectativas. Mas com o país enfrentando um aumento significativo dos índices de Covid-19 e com dezenas de cidades sob lockdown, os próximos meses po...
	O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 4,8% nos primeiros três meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas do país, dia 18. O número é maior do que o aumen...
	O crescimento foi impulsionado por um desempenho econômico surpreendentemente bom em janeiro e fevereiro, com vários indicadores econômicos para esses dois meses superando as previsões dos analistas.
	Mas os esforços de Pequim para conter seu pior surto de Covid-19 em dois anos deram um golpe na atividade econômica em março, inclusive em Xangai, centro financeiro e industrial do país. Muitas empresas foram forçadas a suspender operações, incluindo...
	O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, alertou repetidamente na semana passada sobre a ameaça que o aumento dos casos de Covid-19 representa para o crescimento econômico e o emprego. O premiê prometeu mais cortes nas taxas de juros para impulsionar ...
	A economia da China cresceu 8,1% em 2021, superando as próprias metas do governo. Mas o ritmo de expansão desacelerou acentuadamente nos últimos meses do ano. O governo estabeleceu sua meta de crescimento para 2022 em 5,5%, a menor em três décadas.
	O Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento global para 2022 em quase 1 ponto percentual, para 3,2%, de 4,1% anteriormente, devido aos impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia, disse o presidente da instituição, David Malpass. Em teleconfer...

