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BOLETIM DE CONJUNTURA SEMANAL – DE 15 a 21/09/2022 
 

CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O escritório de estatísticas da União Europeia (Eurostat) informou que a inflação na zona 
do euro atingiu outro recorde, 9,1% em agosto na comparação anual, a taxa mais elevada 
desde a criação do euro em 1999, impulsionada pela disparada de preços de energia e 
alimentos. A inflação dos preços no consumidor nos 19 países que utilizam o euro 
aumentou 0,6% em termos mensais. 

O Eurostat disse que 3,95 pontos percentuais da variação da inflação no ano vieram de 
energia mais cara – com custos aumentando devido à invasão da Ucrânia pela Rússia – e 
2,25 pontos, de alimentos, álcool e tabaco. Mas mesmo excluindo os preços voláteis de 
energia e alimentos não processados (o que o Banco Central Europeu chama de núcleo de 
inflação) os preços ainda estavam 5,5% acima do ano anterior, de 5,1% em julho.  

A economia da China mostrou uma resiliência surpreendente em agosto, com um 
crescimento maior do que o esperado na produção industrial e nas vendas no varejo, 
reforçando uma recuperação frágil. Por outro lado, uma queda cada vez maior do setor 
imobiliário prejudicou as perspectivas e impactou o mercado de commodities metálicas. 

Os números mostram que a segunda maior economia do mundo está ganhando força, 
depois de escapar por pouco de uma contração no trimestre de junho e elevar 
marginalmente as perspectivas de recuperação para o resto do ano. Segundo o escritório 
nacional de estatísticas, a produção industrial cresceu 4,2% em agosto em relação ao 
mesmo mês do ano anterior, maior alta desde março. Isso superou um aumento de 3,8% 
esperado por analistas em uma pesquisa da Reuters e a expansão de 3,8% em julho. 

As vendas no varejo subiram 5,4% em relação ao ano anterior, maior alta em seis meses e 
também superando as projeções de crescimento de 3,5% e o ganho de 2,7% em julho. 
“Isso se deve a uma base de comparação mais baixa –a onda Delta estava pesando sobre a 
atividade econômica em agosto de 2021”, disse Julian Evans-Pritchard, economista chinês 
da Capital Economics.  

Embora os dados otimistas amenizem um pouco da melancolia que paira sobre a lenta 
recuperação, que foi obscurecida por dados comerciais fracos e crescimento lento do 
crédito, Evans-Pritchard não espera que a força se sustente em setembro. 

O Banco Popular da China (PBoC) manteve as taxas de juros em setembro, enquanto 
busca encontrar um equilíbrio entre afrouxar a política monetária e conter mais perdas 
em um yuan já enfraquecido. O PBoC manteve em 3,65% a taxa prime de empréstimo de 
um ano, que determina as taxas de juros que os maiores bancos do país cobram de seus 
clientes, enquanto a taxa de cinco anos, que incide sobre hipotecas, foi mantida em 
4,30%. 
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A medida ocorre depois que o banco central cortou inesperadamente as taxas de 
empréstimo em agosto, em uma tentativa de sustentar o crescimento econômico que foi 
severamente impactado pelos bloqueios relacionados à covid-19 este ano. Mas o 
movimento prejudicou o yuan, que caiu abaixo do nível 7 em relação ao dólar americano 
este mês. A depreciação adicional do yuan pode ter consequências de longo alcance para 
a economia chinesa, dado seu alto volume de comércio exterior. 

O PBoC agora precisa manter um delicado equilíbrio de afrouxar a política para estimular 
o crescimento econômico, ao mesmo tempo em que não garante mais depreciação do 
yuan. Isso fez com que o PBoC fixasse seus pontos médios diários do yuan em níveis 
extremamente otimistas nas últimas semanas, embora o movimento tenha feito pouco 
para impedir as perdas no yuan.  

O Federal Reserve (Fed) anunciou dia 21 a elevação dos juros em 0,75 ponto percentual, 
para uma faixa de 3% a 3,25%, em linha com a média das previsões do mercado. Este foi o 
terceiro aumento dessa magnitude e a quinta alta seguida da taxa este ano. No 
comunicado, a autoridade monetária antecipou que novos ajustes na taxa serão 
apropriados. O Fed continua atento aos riscos inflacionários e comprometido em trazer os 
índices de inflação para a meta de 2%. 

Indicadores recentes apontam para um crescimento modesto nos gastos e na produção. 
Ganhos no mercado de trabalho têm sido robustos nos últimos meses e a taxa de 
desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada, refletindo os desequilíbrios 
de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia e 
pressões de preços mais amplas”, diz o comunicado do Fed. 

A autoridade monetária também citou fatores externos. “A guerra da Rússia contra a 
Ucrânia está causando enormes prejuízos humanos e dificuldades econômicas. A guerra e 
eventos relacionados a ela estão criando uma pressão ascendente adicional sobre a 
inflação e estão pesando sobre a atividade econômica global. O Comitê está bastante 
atento aos riscos inflacionários”, diz o texto. 

 

1.2 Cenário Nacional 
 

Indicador do Banco Central visto como um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB) 
apontou um crescimento de 1,17% da atividade econômica em julho sobre o mês anterior, 
bem acima do esperado pelo mercado. O dado, divulgado dia 15, vem após o PIB ter 
surpreendido no segundo trimestre com crescimento acima do projetado, mesmo com a 
inflação alta corroendo o poder de compra.  

Em relação a julho do ano anterior, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central 
(IBC-Br) registrou avanço de 3,87% e, em 12 meses, acumulou alta de 2,09%, de acordo 
com números observados. Analistas projetavam uma alta de 0,30% do IBC-BR  de julho, na 
comparação mensal com dados dessazonalizados, segundo pesquisa da Reuters.  
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A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos 26 
Estados e Distrito Federal teve queda real de 8,4% em agosto, em relação a igual período 
do ano passado, somando R$ 57,57 bilhões. Contra julho, a queda real foi de 0,8% no 
agregado. Além da desaceleração da economia, o resultado também mostra os efeitos da 
redução da alíquota cobrada sobre os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e 
transportes que aconteceu após junho. 

Esse levantamento do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que será 
apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solucionar a questão do 
ressarcimento por perdas pela redução do ICMS, também mostra que houve uma queda 
no repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Em agosto, essa receita somou R$ 
75,13 bilhões, um recuo de 6,4% no mês, em termos reais, na comparação com agosto de 
2021. 

O Ministério da Economia elevou dia 15 a projeção de crescimento do PIB deste ano de 
2% para 2,7%, e reduziu a estimativa de inflação. Os dados foram divulgados pela 
Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, por meio do boletim 
"MacroFiscal".  

O aumento na expectativa de crescimento da economia do governo acontece após a 
divulgação do resultado do segundo trimestre, com alta de 1,2% em relação ao primeiro, 
que ficou acima do esperado. 

Para 2023, o Ministério da Economia manteve em 2,5% sua previsão de crescimento da 
economia. O valor segue bem acima do estimado pelo mercado financeiro - que vê uma 
alta de 0,5% para o PIB no próximo ano.  

De acordo com o chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da 
Economia, Rogério Boueri, o aumento na estimativa para o PIB de 2022 está relacionado 
com a "pujança" do mercado de trabalho, com o desempenho do setor de serviços e dos 
investimentos.  

Ao mesmo tempo em que elevou a projeção de alta do PIB, o Ministério da Economia 
também baixou sua expectativa de inflação de 7,2% para 6,3% neste ano. Para 2023, a 
estimativa de inflação do governo ficou estável em 4,5%. A redução da estimativa de 
inflação em 2022 coincide com o corte de impostos sobre itens essenciais, como 
combustíveis e energia elétrica. Esses produtos por si só já impactam a inflação. Além 
disso, influenciam indiretamente os preços de outros itens.  

Apesar da queda, a estimativa de inflação do governo para este ano segue acima da meta 
de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3,5%. Ela será 
considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%.  A estimativa para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2023 também está acima da meta central de 
inflação para o período, que é de 3,25%. Entretanto, está dentro do intervalo de 
tolerância, que vai de 1,75% a 4,75%. 

O Copom manteve a taxa de juros em 13,75%, com comunicação mais dura e dissenso na 
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decisão. Foram dois votos para elevação a 14,0%. Como esperado, o comitê reiterou sua 
preocupação com a inflação, apesar da queda de combustíveis, e destacou a atividade 
forte, reconhecendo uma possível ociosidade menor do que estimada em seu cenário de 
referência. Apesar da pausa, o comitê sinalizou que se manterá vigilante, com juros altos 
por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação. Além disso, caso 
não se confirme a trajetória de desinflação e convergência das expectativas, o Copom 
indicou que não hesitará em retomar o ciclo de alta. Ao explicitar essa possibilidade, o BC 
sinaliza que em seu cenário base, que os cortes de juros não devem ser rápidos, enquanto 
a inflação seguir elevada e as expectativas distantes da meta. Assim sendo, é provável que 
o ciclo de alta de juros esteja encerrado e os cortes devem ocorrer apenas a partir de 
meados do próximo ano. 

1.3 Cenário Baiano 

Um pequeno país asiático, na verdade uma cidade estado, desbancou os Estados Unidos e 
assumiu o posto de 2º mais importante parceiro comercial da Bahia. Trata-se de Singapura 
que, entre janeiro e agosto deste ano, comprou 1,5 bilhão de dólares da Bahia, o que 
representa 16,4% do total das exportações baianas. A China continua sendo o maior 
parceiro comercial da Bahia, destino de 22,8% das nossas exportações, enquanto os 
Estado Unidos respondem por 8,2%. Na verdade, 99% das exportações foram de óleo 
combustível produzido na Refinaria de Mataripe,  um crescimento de 122% em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

Singapura é uma cidade estado e o país é o que apresenta o maior Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) dos países asiáticos e 9º melhor do mundo em 2014. O 
seu território é altamente urbanizado, mas quase metade dele é coberto por vegetação. 
Mais terras estão sendo criadas para o desenvolvimento por meio do processo de 
aterramento marítimo. 

Segundo Mariana Lisboa, diretora da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF), o setor representa 5% do PIB estadual. Segundo ela, no lançamento do Plano 
Bahia Florestal 2023-2033, o objetivo é a atração de novos investimentos para ampliar e 
fortalecer a cadeia produtiva de florestas plantadas no estado.  
 
O plano também irá incentivar investimentos agroindustriais que podem se beneficiar das 
novas infraestruturas implantadas em torno da Ferrovia de Integração Oeste - Leste (Fiol) 
e da recuperação da Centro-Atlântica (FCA) – esta que vai cortar a Bahia de Norte a Sul. 
Além disso, o objetivo é intensificar o que já está feito para o uso múltiplo da madeira e a 
maior inclusão dos pequenos e médios produtores e processadores de madeira no estado 
da Bahia. Essa discussão é oportuna no momento em que cresce a demanda por madeira 
no Brasil e no mundo. É preciso que a Bahia esteja preparada para atrair parte desses 
novos investimentos, seja em ampliações ou novas indústrias. Com isso, é possível 
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atender à crescente demanda por produtos de madeira, gerando ainda, principalmente no 
interior, mais empregos qualificados, capacitações, tecnologia, renda, impostos e 
contribuições ambientais de elevada significância. 
 
A Unipar anunciou que o conselho de administração da empresa aprovou um 
investimento de R$ 94 milhões para elevar a produção de cloro e soda no Polo 
Petroquímico de Camaçari, na Bahia, em 10 mil toneladas por ano. Com a efetivação do 
projeto, a capacidade total do polo petroquímico será de 20 mil toneladas de cloro e 22 
mil toneladas de soda cáustica. A companhia não informou quando a expansão será 
concluída. 
 
As vendas do comércio baiano em julho atingiram R$ 9,2 bilhões, com queda de 10,7% em 
relação ao mesmo mês de 2021, sendo o quarto recuo consecutivo. De acordo com o 
levantamento mensal da Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), 
com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
acumulado do ano o resultado do comércio do estado é negativo em 3,7%. 
 
A South Star Battery Metals Corp., listada na TSX em Toronto como STS, anunciou que 
recebeu a licença de construção para a Mina de Santa Cruz, no município de Itabela, em 
15 de setembro de 2022, para exploração de grafita. 
  
Segundo Richard Pearce, CEO da South Star “a Santa Cruz será a primeira grande 
instalação industrial do município e uma das maiores da região à medida que escalamos 
nossas operações. O Estado da Bahia tem uma longa história de desenvolvimento e 
operações bem-sucedidas de recursos minerais, e temos o privilégio de operar em um 
estado com fortes laços com o setor. As instalações portuárias em Salvador são de classe 
mundial e é uma das várias alternativas excelentes para exportar nosso produto para o 
mundo”. 
 
O Projeto Santa Cruz está sendo desenvolvido em uma abordagem faseada. As operações 
da fase 1 para as operações da planta piloto de 5.000 tpa estão totalmente licenciadas, e a 
produção comercial prevista para o segundo trimestre de 2023.  
 
A South Star é uma empresa canadense e desenvolve projetos de metais para baterias 
focada na aquisição seletiva e desenvolvimento de projetos de produção de curto prazo 
nas Américas. O Projeto de Grafita Santa Cruz da South Star, é o primeiro de uma série de 
projetos de metais industriais e de baterias que serão colocados em produção. O Brasil é a 
segunda maior região produtora de grafita do mundo, depois da China, com mais de 80 
anos de mineração contínua. Santa Cruz tem mineralização na superfície em materiais 
friáveis, e testes bem-sucedidos de planta piloto em larga escala (> 30t) foram concluídos.  
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
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          Agropecuária 

 Os produtores brasileiros de café deverão colher 50,38 milhões de sacas na safra 
2022, como aponta o 3º Levantamento do grão para a atual temporada, divulgado 
na terça-feira (20) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A colheita 
já atinge 99% da área destinada para a cultura, e o volume estimado representa 
um aumento de 5,6% em comparação ao ciclo de 2021 (Conab, 21/09/2022). 
 

 De acordo com o levantamento da Conab, a área destinada à cafeicultura nacional 
em 2022 é de 2,24 milhões hectares, sendo 1,84 milhão de hectares para lavouras 
em produção e 402 mil hectares de área em formação, o que representa leve 
aumento de área total cultivada em comparação à safra passada. A produtividade 
média nacional de café também deve crescer e é projetada em 27,4 sacas por 
hectare, 3,7% maior em relação ao ano anterior. No entanto, apesar da 
recuperação registrada, o aumento é inferior ao esperado para 2022 por  ser um 
ano de bienalidade positiva (Conab, 21/09/2022). 
 

 “O clima adverso influenciou de maneira negativa as produtividades nos dois 
últimos ciclos. Em 2020 o desenvolvimento da cultura foi influenciado pela falta de 
chuvas e no ano passado, além da estiagem, foram registradas fortes geadas em 
importantes regiões produtoras”, explica o diretor de Informações Agropecuárias e 
Políticas Agrícolas, Sergio De Zen (Conab, 21/09/2022). 
 

 Para o café arábica, a Conab espera uma produção de 32,41 milhões de sacas, 
acréscimo de 3,1% em comparação com a safra anterior. “O crescimento é limitado 
pela falta de chuvas na fase reprodutiva da cultura, ainda em 2021, e pelas geadas 
ocorridas em junho e julho do ano passado, principalmente nos estados de São 
Paulo, Paraná e Minas Gerais”, avalia a superintendente de Informações da 
Agropecuária da Companhia, Candice Romero Santos (Conab, 21/09/2022). 
 

 Fortemente impactado pelo clima adverso, o estado mineiro, principal produtor de 
café no país, tem produção estimada em 22 milhões de sacas, volume próximo da 
estabilidade com leve recuo de 0,5% em comparação com a colheita de 2021.  A 
maior redução ocorreu no sul do estado, com uma queda na produtividade em 
torno de 17,8%. Já na Bahia, onde o clima se apresentou mais favorável para o 
desenvolvimento das lavouras, é estimado um crescimento de 11% no 
desempenho no campo, saindo de 21,1 sacas colhidas por hectare (ha) para 23,4 
sacas por ha. No Espírito Santo e no Rio de Janeiro, a melhora na produtividade é 
ainda maior, chegando a 30,3 sacas por hectare nas lavouras cariocas e 27,5 sacas 
por hectare nos cafezais capixabas de arábica, elevação de 55,9% e 29,5%, 
respectivamente (Conab, 21/09/2022). 
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 No caso do conilon, a Companhia projeta um novo recorde de produção, estimado 
em um volume próximo a 18 milhões de sacas beneficiadas do produto, acréscimo 
de 10,3% em relação à safra anterior. Menos afetada pela característica da 
bienalidade, a planta desta variedade tem apresentado melhora na produtividade 
a cada ano, atingindo neste ano 46,2 sacas colhidas por hectare, maior número já 
registrado. Além do bom desempenho, também é previsto um aumento de área na 
ordem de 3,4%, estimada em 388,8 mil hectares (Conab, 21/09/2022). 
 

 Principal produtor de conilon no Brasil, o Espírito Santo tem produção projetada 
em 12,23 milhões de sacas, incremento de 9% em relação à safra anterior. Neste 
ano, Rondônia se coloca como o segundo maior produtor dessa variedade do grão, 
com colheita estimada em 2,8 milhões de sacas do produto beneficiado, seguido 
da Bahia com colheita esperada em 2,33 milhões de sacas (Conab, 21/09/2022).   
 

 “A tendência é que a produção do conilon continue apresentando crescimento em 
condições climáticas favoráveis. Há espaço para a melhora na produtividade em 
importantes regiões produtoras. A Bahia apresenta o melhor desempenho para 
esta espécie no país, como uma produtividade de 57,9 sacas por hectare. Já para o 
Espírito Santo e Rondônia a estimativa é que sejam colhidas por hectare 47,2 sacas 
e 43,1 sacas, respectivamente, o que demonstra o potencial da cultura”, destaca o 
presidente da Companhia, Guilherme Ribeiro (Conab, 21/09/2022). 
 

 A oferta restrita do produto tem influenciado nos preços internacionais em 
patamares elevados para o grão. Os volumes exportados no acumulado dos oito 
primeiros meses de 2022 estão menores do que o observado em igual período do 
ano passado. De janeiro a agosto de 2022, o Brasil já exportou cerca de 25,7 
milhões de sacas de 60 kg em equivalentes de café verde, uma queda de 9,7% em 
comparação com o mesmo período no ano anterior. Entretanto, em termos de 
receita, a exportação do café brasileiro nos primeiros oito meses de 2022 rendeu 
cerca de US$ 5,9 bilhões, o que corresponde a um expressivo aumento de 54,3% 
na comparação com igual período do ano passado (Conab, 21/09/2022). 
 

 “Essa preocupação com a oferta tem dado suporte à alta dos preços do café no 
mercado internacional. Em relação à demanda, o consumo segue firme no Brasil, 
enquanto que a perspectiva continua sendo de crescimento modesto da demanda 
no mercado internacional para a safra 2022/23, segundo dados do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)”, pondera o superintendente de Estudos 
de Mercado e Gestão da Oferta da Conab, Allan Silveira (Conab, 21/09/2022). 
 
Indústria 
 

 O índice de evolução da produção registrou 54,5 pontos em agosto de 2022, 
conforme dados da Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria 
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(CNI), resultado acima da linha divisória dos 50 pontos, o que significa que a 
produção aumentou ante o mês anterior. O índice mostra crescimento da 
produção pelo quarto mês consecutivo, com aceleração no ritmo de crescimento 
em agosto. A alta também está acompanhada de uma maior aceleração do ritmo 
de crescimento em relação a julho de 2022. O emprego industrial apresentou 
aumento em agosto de 2022 na comparação com julho. O índice de evolução do 
número de empregados foi 52,2 pontos, acima da linha divisória de 50 pontos que 
separa queda de alta do emprego (CNI, 16/09/2022). 
 

 Ainda de acordo com a CNI, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) aumentou 
dois pontos percentuais entre julho e agosto de 2022, para 73%. Além de ser o 
maior valor observado em 2022, é o mais alto para um mês de agosto desde 2013, 
quando a UCI atingiu 74%. Já o nível de estoques de produtos finais na indústria 
aumentou na passagem de julho para agosto de 2022. O índice de evolução do 
nível de estoques foi de 51,6 pontos, ou seja, acima da linha divisória de 50 pontos 
que indica estabilidade do nível de estoques (CNI, 16/09/2022). 
 

 Todos os índices de expectativas de setembro de 2022 seguem acima de 50 
pontos, ou seja, revelam otimismo do empresário industrial. O índice de 
expectativa de demanda de setembro de 2022 ficou em 59,3 pontos, apresentando 
leve queda de 0,4 ponto na comparação com o mês anterior. O índice de 
expectativa de número de empregados ficou em 53,9 pontos, representando leve 
aumento de 0,2 ponto na passagem de agosto para setembro de 2022 (CNI, 
16/09/2022). 
 

 O índice de intenção de investimento avançou em agosto de 2022, alcançando 59 
pontos, maior valor entre meses de setembro desde o início da série. O resultado 
representa um aumento de 2,1 ponto na comparação com o mês anterior (CNI, 
16/09/2022). 
 

 A Sondagem Indústria da Construção, da CNI, mostra alta significativa da atividade 
e do emprego entre julho e agosto. É o terceiro mês de uma sequência crescente 
de avanços. O índice da evolução do nível de atividade da construção alcançou 55 
pontos em agosto de 2022. Por sua vez, em setembro, a confiança da construção 
aumentou pelo segundo mês consecutivo, puxada por percepção mais forte e 
disseminada de melhora da economia brasileira e das empresas na comparação 
com os últimos seis meses.  A intenção de investimento também avançou, 
registrando uma terceira alta consecutiva e atingindo 46,8 pontos, o maior 
patamar desde julho de 2014  (CNI, 20/09/2022). 
 

 Segundo estudo produzido pela CNI, a produtividade do trabalho na indústria de 
transformação brasileira – medida como o volume produzido dividido pelas horas 
trabalhadas na produção – subiu 2,3% no segundo trimestre de 2022, na 

https://www.portaldaindustria.com.br/cni/?utm_source=jor&utm_medium=agn&utm_campaign=noticia&utm_content=textoevideo-fixo
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comparação com o primeiro trimestre, com base na série livre de efeitos sazonais. 
Na mesma base de comparação, as horas trabalhadas caíram 0,8%, enquanto o 
volume produzido cresceu 1,4%. É o primeiro trimestre de alta do indicador desde 
o terceiro trimestre de 2020, interrompendo uma sequência de seis trimestres de 
queda. O avanço da produção, que cresceu pelo terceiro trimestre consecutivo, se 
dá em um cenário de aquecimento do mercado de trabalho, com a recuperação do 
emprego e do rendimento e, provavelmente, pela redução das dificuldades de se 
obter insumos e matérias-primas (CNI, 21/09/2022). 
 

 No setor de produtos químicos, a Unipar anunciou que o conselho de 
administração da empresa aprovou um investimento de R$ 94 milhões para elevar 
a produção de cloro e soda no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, em 10 mil 
toneladas por ano. Com a efetivação do projeto, a capacidade total do polo 
petroquímico será de 20 mil toneladas de cloro e 22 mil toneladas de soda 
cáustica. A companhia não informou quando a expansão será concluída (Valor 
Econômico, 14/09/2022). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 As vendas do comércio baiano em julho atingiram R$ 9,2 bilhões, queda de 10,7% 
em relação ao mesmo mês de 2021, sendo o quarto recuo consecutivo. De acordo 
com o levantamento mensal da Fecomércio-BA, com base nas informações do 
IBGE, no acumulado do ano o resultado do comércio do estado é negativo em 
3,7%. (FECOMÉRCIO-BA, 15/09/2022) 

 
 O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de 

setembro de 2022 subiu 0,09% e acumula alta de 5,21% nos últimos meses. Nessa 
análise, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram 
acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do 
IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou 
de 3,39% na primeira quadrissemana de setembro de 2022 para 5,48% na segunda 
quadrissemana de setembro de 2022 (FGV IBRE, 16/09/2022). 
 

 O acréscimo do IPC-S na segunda quadrissemana de setembro de 2022 foi 
influenciado pelos acréscimos nas taxas de variação dos grupos: Habitação (0,05% 
para 0,16%), Transportes (-2,86% para -2,79%) e Comunicação (-0,84% para -
0,66%). Em contrapartida, os grupos Alimentação (-0,04% para -0,21%), Vestuário 
(0,67% para 0,52%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,85% para 0,76%) e Despesas 
Diversas (0,26% para 0,14%) apresentaram recuo em suas taxas de variação (FGV 
IBRE, 16/09/2022). 

 
 Os varejistas digitais apontam um crescimento nas vendas acima da expansão do 
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mercado em plataformas como Mercado Livre, Amazon e Shopee, empresas 
sediadas fora do país, sendo que Mercado Livre e Shopee estariam se beneficiando 
de um portfólio de produtos muito variado e com baixo tique. Para efeito de 
comparação, o comércio eletrônico no país cresceu entre 3,0% e 6,0% de janeiro a 
junho, a depender da fonte de dados (VALOR ECONÔMICO, 19/09/2022). 

 
 A operação do Mercado Livre no país de abril a junho cresceu 18,6% provocando 

otimismo na empresa que passou a estimar avanço nas vendas no país de 20,0% 
de julho a setembro deste ano em relação a 2021. Para o quarto trimestre, a 
estimativa é de alta de 19,0% (VALOR ECONÔMICO, 19/09/2022). 
 
Serviços & Turismo 

 
 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar a 

aquisição de equipamentos de telecomunicações e cabos de fibra óptica para cinco 
provedores de médio porte que atuam principalmente no interior do Brasil. No 
total, serão R$ 55 milhões em crédito destinados aos provedores Um Telecom, ITS 
Telecomunicações, G3 Telecom, Acessoline Telecomunicações e Júpiter 
Telecomunicações que, em conjunto, preveem investimentos em 5.300 km de 
novas redes de fibra ótica, que levarão internet em banda larga a cerca de 360 mil 
pessoas. As operações se darão no âmbito do Programa BNDES Funttel, específico 
para o desenvolvimento das indústrias nacionais de telecomunicações (Valor 
econômico). 

 
 Com o empréstimo de R$ 10 milhões, a empresa recifense Um Telecom expandirá 

suas redes de alta capacidade na região Nordeste, aumentando sua atuação nos 
mercados de atacado e corporativo para duas novas capitais da região: Salvador e 
São Luís. O projeto para São Luís, por exemplo, interliga esta capital através de 
rotas que totalizam mais de 1.200 Km de fibra óptica e equipamentos. Estão 
previstos também investimentos na cidade de Recife (PE), ampliando a rede de 
acesso e buscando atender clientes de diversos segmentos privados e públicos 
(Valor econômico). 
 

 A empresa ITS, que oferece serviços de conectividade com foco no mercado 
corporativo da Bahia, contratou financiamento de R$ 15 milhões. Com ele, deve 
expandir sua cobertura de serviços de 26 para 43 municípios da Bahia, com a 
instalação de 900 km de fibra óptica. Isso permitirá que amplie sua base de 
clientes, que passará a incluir municípios de pequeno porte como Sapeaçu, Madre 
de Deus e Conceição do Almeida (Valor econômico). 
 

 Em 2021, o orçamento dos bancos em tecnologia foi de R$ 30,1 bilhões, valor 13% 
superior ao apurado em 2020. A estimativa é a de que esse orçamento chegue a R$ 
35,5 bilhões em 2022, 18% a mais do que em 2021. Essa é uma das conclusões da 
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“Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2022”, realizada pela Deloitte para a 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) (Valor econômico). 

 
 O levantamento, que neste ano chega a sua 30ª edição, aponta que o valor será 

distribuído em uma série de operações como, por exemplo, tecnologias voltadas a 
segurança cibernética e privacidade de dados e a Inteligência Artificial (IA), que 
estão no topo das prioridades de investimentos, além de Big Data, cloud pública e 
5G. No levantamento, foram identificados que para 78% dos bancos a análise e a 
exploração dos dados obtidos via Open Finance e a transformação cultural das 
instituições financeiras são movimentos prioritários, marcando assim um novo 
momento da indústria e da relação do banco com o seu cliente (Valor econômico). 

 
 As férias escolares impulsionaram o turismo em julho deste ano. A alta 

movimentação nos destinos turísticos fez o mês registrar o maior faturamento 
mensal do setor desde janeiro de 2020, totalizando R$ 18,3 bilhões. O montante 
representa uma alta de 32,1% em comparação com o mesmo período do ano 
passado e é, até então, o maior faturamento do ano, de acordo com dados da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) (Mtur). 

 Quando comparado ao mesmo mês de 2019 - período pré-pandemia - o índice 
ficou apenas 2% abaixo do volume registrado à época. Entre os destaques do mês 
aparecem o setor aéreo, com alta de 86,8% no comparativo anual, seguido pelas 
atividades pelos meios de hospedagens e restaurantes, com um crescimento de 
22%. Ainda aparecem na lista as atividades culturais, recreativas e esportivas 
(18,8%), os transportes aquaviários (12,6%) e terrestres (14,2%), além das 
locadoras de veículos, agências e operadoras de turismo (2,4%) (Mtur). 

 O levantamento da FecomercioSP ainda aponta um momento de retomada das 
atividades culturais, recreativas e esportivas em julho deste ano. Segundo a 
entidade, o setor foi um dos primeiros a ser afetado pelas restrições impostas pela 
pandemia e, só agora, tem conquistado resultados equivalentes aos períodos 
anteriores a 2020. Ao todo, foram faturados pelo segmento cerca de R$ 1,27 
bilhão, valor ainda 13,3% abaixo do registrado em julho de 2019 (Mtur). 

 Os brasileiros estão usando cada vez mais a internet para planejar as suas viagens. 
Levantamento realizado pela Criteo, empresa de e-commerce, indica aumento de 
120% nas reservas feitas de forma online em hotéis e resorts durante o mês de 
julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Também foi 
observado crescimento de 100% nesse tipo de reserva nos primeiros dias de 
agosto, caindo para 93% nos dias seguintes (Mtur). 
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 Essa pesquisa realizada pelo Travel Dashboard da Criteo analisa o tráfego diário e 
as reservas de mais de 200 players globais de viagens em mais de 50 países, 
somando mais de 2 bilhões de reservas por ano. Esse fenômeno nas reservas de 
viagens online é visto em toda a América Latina e também nos demais países, onde 
houve acréscimo 159% em junho de 2021 (Mtur). 

 Segundo a Fundação Getulio Vargas, a última temporada de cruzeiros registrou 
141,8 mil passageiros transportados, a geração de 22 mil empregos e a 
movimentação econômica de R$ 1,5 bilhão, apesar de uma pausa de dois meses 
nas viagens. De cada R$ 1 investido no setor, R$ 3,23 retornam à economia, ou 
seja, três vezes mais (Mtur). 

 O presidente da Embratur, Sílvio Nascimento, por sua vez, destacou a resiliência do 
setor durante a pandemia, que permitiu a recuperação do segmento. Nascimento 
enfatizou o trabalho que a agência tem feito para divulgar o Brasil no exterior por 
meio de roadshows e press trips com a imprensa estrangeira (Mtur). 

 
 A temporada de cruzeiros 2022/2023 no Brasil, prevista para ser a maior dos 

últimos 10 anos, teve a confirmação de mais uma embarcação de cabotagem e 
ampliou o número de leitos ofertados para 780 mil - alta de 47% na comparação 
com os 530 mil disponibilizados em 2019/2020. Com isso, o setor tem a 
expectativa de criar 44 mil empregos no país de forma direta, indireta e induzida, 
além de gerar um impacto de R$ 3,8 bilhões na economia nacional, motivado por 
gastos de armadoras, cruzeiristas e tripulantes nas cidades portuárias de 
embarque/desembarque e visitadas (Mtur). 
 
Comércio Exterior 
 

 Belarus fez o primeiro envio de fertilizantes ao Brasil após sete meses. Um navio 
com cerca de 28 mil toneladas de potássio belarusso chegou ao porto de 
Paranaguá (PR) em 8 de setembro e espera na fila para desembarcar. Embora a 
quantidade de produto seja baixa se comparada com o volume que os brasileiros 
costumam importar de Belarus - são cerca de 3 milhões de toneladas anuais -, 
trata-se da primeira carga que saiu do país europeu rumo à costa brasileira desde 
fevereiro, quando as sanções europeias e americanas travaram negociações e 
interromperam o fluxo logístico das estatais fornecedoras Belaruskali e Belarusian 
Potash Company (BPC). As informações são de Andrey Chushev, representante da 
BPC no Brasil (Valor Econômico, 16/09/22). 
 

 Impulsionadas pela demanda chinesa, as exportações brasileiras de carnes bovina 
e suína bateram novos recordes em agosto. Segundo dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos 
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(Abrafrigo), os embarques de carne bovina somaram 230,2 mil toneladas e 
renderam US$ 1,36 bilhão, com altas de 8,6% e 15,8% em relação ao mesmo mês 
de 2021, respectivamente. Os dois resultados representam novos recordes 
mensais. Conforme a Abrafrigo, o aumento das compras da China, que já começou 
a estocar proteínas para as comemorações do próximo Ano Novo Lunar, em 22 de 
janeiro, foi o principal trampolim para os saltos. Os chineses importaram 131,9 mil 
toneladas em agosto (Valor Econômico, 15/09/22). 
 

 O cenário para as exportações de milho do Brasil ficou ainda mais favorável após a 
expedição Pro Farmer, que monitorou as principais regiões produtoras nos Estados 
Unidos, apontar uma nova queda na produção do país. A previsão agora é que a 
colheita americana deverá ficar em 349,5 milhões de toneladas nesta safra 
2022/23, 15 milhões a menos que o volume previsto pelo Departamento de 
Agricultura dos EUA (USDA) em seu relatório de agosto (Valor Econômico, 
15/09/22). 
 

 O Brasil exportou 2,7 milhões de sacas de café em agosto, volume 2,5% menor que 
o de agosto de 2021, informou o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 
(Cecafé). Mas, mesmo com o recuo, a receita aumentou 49,5% na mesma base de 
comparação, para US$ 655,3 milhões. No acumulado entre janeiro e agosto, os 
embarques somaram 25,3 milhões de sacas, uma queda de 5,3% em relação ao 
mesmo intervalo do ano passado. Isso não impediu o crescimento de 61,4% da 
receita com as vendas ao exterior, para US$ 5,9 bilhões, um recorde (Valor 
Econômico, 15/09/22). 
 

 O governo federal pretende mudar ainda neste ano as regras de exigência de 
conteúdo regional para o comércio entre os países do Mercosul. As alterações vêm 
sendo trabalhadas há anos pelo governo federal, que acredita que é possível que 
um acordo seja selado com os demais integrantes do bloco até 31 de dezembro. “É 
um debate que está acontecendo no Mercosul. Até o fim do ano a gente pode 
concluir essa negociação”, disse o secretário de Comércio Exterior do Ministério da 
Economia, Lucas Ferraz. “Isso está em andamento e sendo discutido.” Atualmente, 
para ficarem livres de tarifas de importação, as exportações dentro do bloco (do 
Brasil para a Argentina, por exemplo) precisam ter pelo menos 60% de conteúdo 
produzido regionalmente. A ideia é diminuir esse percentual para 50%, afim de 
“agregarmos mais insumos importados e ficarmos mais competitivos”, segundo 
Ferraz. Para que isso aconteça, é também necessária a aprovação de Argentina, 
Uruguai e Paraguai. Já a implantação da renovação automática de mecanismos de 
“drawback” - o chamado “drawback contínuo” - não será realizada neste ano, de 
acordo com o secretário. (Valor Econômico, 21/09/22). 
 

 O Brasil e a União Europeia (UE) concluíram um acordo bilateral sobre cotas de 
vários produtos agrícolas para ajustá-las ao bloco europeu depois da saída do 
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Reino Unido (Brexit), que, com isso, passou de 28 para 27 membros. As cotas 
permitem ao exportador vender para a UE um determinando volume com tarifa 
menor. Pelo acordo, o bloco diminuirá as cotas, mas, em contrapartida, o Reino 
Unido vai abrir outras proporcionalmente, preservando, assim, oportunidades de 
exportações para os dois mercados. O Brasil tem várias cotas específicas na UE, 
para açúcar, carnes de frango, bovina e peru. O exportador ganha mais usando 
esse espaço para suas vendas, com alíquota mais baixa (Valor Econômico, 
21/09/22). 

 
Finanças Públicas 
 

 Segundo relatório fiscal publicado no início da quinzena de setembro pela 
Instituição Fiscal Independente (IFI), há estimativas de aumento das receitas do 
governo central, considerando tanto os resultados alcançados até agosto, como a 
expectativa de maior crescimento para a economia em 2022. 
 

 Nesse cenário a IFI projeta um superávit de 0,7% do PIB no ano corrente, em 
substituição a um superávit de 0,3% do PIB do ano anterior. Ademais, o governo 
geral deverá finalizar o ano de 2022 com uma dívida bruta em 78,0% do PIB. Ou 
seja, abaixo dos 78,8% projetados no relatório do mês anterior.  
 

 Sobre os efeitos de prorrogação da vigência das medidas de estímulo fiscal sobre 
as contas da União em 2023, observam-se as desonerações tributárias e o 
adicional de R$ 200 do Programa Auxílio Brasil (PAB). 
 

 Ressalta-se que a prorrogação do adicional do PAB foi estimada em R$ 51,8 
bilhões. E, caso seja executada dentro do atual teto de gastos, as despesas 
discricionárias tendem a reduzir de 1,1% para 0,6% do PIB, no ano de 2023. No 
entanto, se a execução dessas despesas ficarem fora da regra do teto, o impacto 
viria através de um aumento do déficit primário de +0,1% para -0,9% do PIB. 
 

 No que tange ao piso da enfermagem, definidos pela lei 14.434/2022, estima-se 
custos potenciais sobre o setor público e privado. No setor público 
especificamente, os pisos nacionais para profissionais da enfermagem teriam 
impacto anual de R$ 5,5 bilhões, divididos em R$ 26,9 milhões na esfera federal, 
R$ 1,5 bilhão na esfera estadual, e R$ 3,9 bilhões na esfera municipal. 
 

 Vale dizer que o tema ainda está em debate, indicando, no entanto, que a União 
poderá dar apoio aos entes federativos para que se garanta o piso salarial da 
profissão. No setor privado a União poderá custear R$ 11,9 bilhões anuais. 
Outrossim, diante de muitas incertezas jurídicas e da ausência de detalhes sobre o 
desenho das medidas de suporte da União, tais impactos não incorporados aos 
cenários fiscais da IFI. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

Mensal Ano 12 Meses Jul. Ago. Set. Out. Tendência 

Indústria (jun.) 11,9 9,4 -2,7  9,5 5,6 4,3  

 

Comércio (jun.) -5,3 -4,0 -6,8  -2,3 3,2 5,1  

 

Serviços (jun.) 3,0 10,6 11,7  3,1 4,5 5,3  

 

Agricultura (jul.)
2
 8,2     8,2 8,2 8,2 

 

Exportações (jul.) 31,4 50,1 44,2   15,4 5,3 4,5 
 

Importações (jul.) 95,4 55,8 62,3   36,5 40,4 35,0 
 

ICMS (jul.)
3
 11,4 16,5 17,6   0,1 0,5 2,2 

 

FPE (jul.)
3
 29,7 26,2 29,9   17,2 18,4 21,6 

 
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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