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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

O Banco Central (BC) da Argentina elevou sua taxa básica de juros dia 16, a maior alta em 
três anos, acompanhando o aumento de juros pelo Federal Reserve, o banco central dos 
Estados Unidos, e enquanto o país sul-americano combate uma inflação elevada, em cerca 
de 60%. 
 
O BC argentino elevou a taxa de referência Leliq em 300 pontos-base, para 52%, o 
aumento mais acentuado desde 2019, citando a crescente percepção de risco financeiro, a 
disparada dos preços globais e a necessidade de estimular a economia com o fortemente 
atingido peso local. 
 
O movimento pela Argentina, que sofre um dos mais altos níveis de inflação do mundo, 
ocorre à medida que os bancos centrais brasileiro e da Europa têm elevado os juros 
recentemente visando combater a alta dos preços. “A alta nos juros age principalmente 
incentivando a economia em pesos”, disse o banco central argentino, acrescentando que 
continuará calibrando a política monetária conforme a inflação. 
 
As relações entre a Rússia e a Europa se deterioraram acentuadamente. Após a série de 
cortes no fornecimento de gás pela Gazprom para seus compradores europeus, a Lituânia 
interrompeu o trânsito da maioria das mercadorias em seu território para o enclave russo 
de Kaliningrado, no Mar Báltico. A Comissão Europeia em Bruxelas aprovou a medida. A 
Rússia chamou a medida de "ilegal" e "sem precedentes" e prometeu retaliar.  
 
O Conselho de Segurança disse que suas medidas "terão um sério impacto negativo na 
população Lituana". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as relações 
provavelmente sofrerão danos a longo prazo com a crise atual e se recusou a descartar a 
execução de dois cidadãos dos Estados Unidos que lutam na Ucrânia e que foram 
capturados por representantes russos. 
 
Enquanto isso, a busca por alternativas ao gás russo na Europa deu dois grandes passos à 
frente, já que o estado do Golfo do Catar assinou uma série de acordos para desenvolver o 
que será o maior projeto de gás natural liquefeito (GNL) do mundo. 
 
A QatarEnergy disse que a Exxon Mobil terá uma participação de 6,25% no projeto North 
Field East, juntando-se a outras, incluindo a francesa TotalEnergies, a italiana Eni e a 
ConocoPhillips, que assinaram acordos semelhantes nos últimos dias. O projeto - que 
aumentará a capacidade de GNL do Catar em quase 50% para 110 milhões de toneladas 
por ano - deve, no entanto, entrar em operação apenas em 2026. 
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1.2 Cenário Nacional 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central prevê uma taxa Selic mais alta 
que as previsões dos agentes financeiros, bem como por período mais longo. O esforço é 
para trazer a expectativa da inflação de 2023 – projetada em 4,0% pelo mercado 
financeiro – para o centro da meta, de 3,25%. A informação consta da Ata da 247ª reunião 
do Copom, quando foi decidido elevar a taxa básica de juros para 13,25% ao ano. 
 
A estratégia requerida para trazer a inflação projetada em 4,0% para o redor da meta no 
horizonte relevante conjuga, de um lado, taxa de juros terminal acima da utilizada no 
cenário de referência e, de outro, manutenção da taxa de juros em território 
significativamente contracionista por um período mais prolongado que o utilizado no 
cenário de referência, diz o documento. 
 
O cenário de referência utilizado ao longo da reunião extrai as projeções da pesquisa 
Focus e supõe trajetória de juros que termina 2022 em 13,25% a.a., reduz-se para 10,0% 
em 2023 e 7,50% em 2024. 
 
Para justificar a última alta da Selic, o Comitê explica que “somente a perspectiva de 
manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente longo não 
asseguraria, neste momento, a convergência da inflação para o redor da meta no 
horizonte relevante”. O próximo ajuste, como já informado pelo BC, deve ser de igual (0,5 
ponto percentual) ou menor magnitude. 
 
Ainda na Ata, o Copom destaca que, apesar do ciclo de aperto monetário corrente ter sido 
“intenso e tempestivo”, grande parte do efeito contracionista esperado ainda não é 
sentido sobre a economia por conta das defasagens da política monetária. O mesmo 
ocorre para o impacto sobre a inflação corrente. 
 
Assim, o Comitê avalia que que a atividade vai desacelerar nos próximos trimestres, já a 
partir do segundo semestre de 2022, quando os impactos defasados da política monetária 
se fizerem mais presentes. 
 
O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) da Fundação Getúlio Vargas(FGV) apontou 
crescimento de 0,3% na atividade econômica em abril na comparação com o mês anterior, 
considerando-se dados com ajuste sazonal. Na comparação interanual a economia cresceu 
3,6% em abril e 2,8% no trimestre móvel findo em abril. 
 
Segundo Juliana Trece, coordenadora da pesquisa “o crescimento de 0,3% do PIB em abril 
em comparação a março é o terceiro consecutivo, embora seja a uma taxa menor que as 
anteriores. A despeito do crescimento da agropecuária e da indústria, o setor de serviços 
parou de contribuir para o PIB da mesma forma que vinha contribuindo, principalmente 
devido a retração de comércio e transporte. Pela ótica da demanda, o consumo das 
famílias também cresce pelo terceiro mês consecutivo. O único segmento de consumo a 
retrair foi o de produtos duráveis o que pode ser reflexo da elevação da taxa de juros e 
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das incertezas com relação ao desempenho econômico e político no ano eleitoral.” 
 
Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) 
mostra que a perda de fôlego da indústria de transformação na economia brasileira é 
generalizada. Praticamente todos os ramos industriais — 12 de 14 pesquisados — 
reduziram sua participação na economia desde a década de 1990. 
 
Considerando uma média de participação nas três últimas décadas, a indústria 
de alimentos e bebidas, por exemplo, reduziu sua fatia na geração do PIB de uma média 
de 2,9%, de 1990 a 1999, para 2,7% de 2000 a 2009, recuando para 2,2% entre 2010 e 
2019. No mesmo período, a indústria têxtil viu sua contribuição encolher de 1% para 0,5% 
e, depois, para apenas 0,3%; a de artigos de vestuário e acessórios passou de 1% para 
0,6% e, na sequência, para 0,5%; já a da indústria de siderurgia, que era de 1,7% entre 
1990 e 1999, encolheu para 1,5% e, depois, para 1,3%. As únicas exceções entre as 14 
atividades pesquisadas foram os segmentos de veículos e de calçados, que tampouco 
registraram expansão: ficaram estagnados ou encolheram ante a década imediatamente 
anterior. 
 
O ramo de veículos, peças e outros equipamentos de transportes passou de uma fatia 
média de 1,1%, entre os anos 1990 e 1999, para 1,4% de 2000 a 2009; mas recuou para 
1,2% de 2010 a 2019. No mesmo período, o segmento de artefatos de couro e calçados 
saiu de 0,3% para 0,4%, retornando a 0,3%. “A queda na produtividade tem a ver com 
máquinas menos eficientes, treinamento ineficaz de trabalhadores, alcance da educação, 
problemas estruturais”, disse Claudio Considera, coordenador do Núcleo de Contas 
Nacionais do Ibre/FGV. 
 
 
1.3 Cenário Baiano 
 

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (Iceb), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI), marcou -149 pontos em maio. O indicador de confiança de maio, 
portanto, foi menor do que o observado no mês de abril (-67 pontos) e superior ao do 
mesmo mês do ano passado (-217 pontos).  
 
O indicador abaixo de zero revelado no mês, entretanto, significou a permanência do 
pessimismo no meio empresarial baiano pela 27ª vez consecutiva. A confiança do 
empresariado local, assim, permaneceu na zona de Pessimismo Moderado pela 13ª vez 
seguida. 
 
A retração do nível de confiança de abril a maio não aconteceu de forma generalizada, 
visto que não foi realidade para uma das quatro atividades: Indústria, no caso. No 
comparativo com o mesmo mês de 2021, a despeito da expansão do indicador geral em 
um ano, um dos setores apresentou retração: Comércio.  
 
Do conjunto avaliado, os itens juros, crédito e situação financeira apresentaram os 
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indicadores de confiança em pior situação no mês. Em contrapartida, as variáveis PIB 
nacional, exportação e emprego foram aquelas com as melhores expectativas do 
empresariado baiano.  
 
O levantamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) aponta 
que as festas de São João devem impactar positivamente toda a cadeia econômica da 
Bahia durante todo o mês de junho, em especial, o setor de comércio e serviços, que tem 
a maior participação na economia baiana. A expectativa é que a movimentação 
econômica nas cidades de médio porte, que realizem as celebrações juninas, ultrapassem 
R$ 550 milhões em 2022, promovendo mais de 40 mil empregos temporários. 
 
A chegada desses festejos traz também a alta procura por produtos típicos da culinária 
durante o período junino nas feiras e mercados municipais. “O comércio baiano está 
esperançoso! As festas juninas trazem ótimas oportunidades para atraírem ainda mais 
consumidores e aumentarem a receita do território baiano. O mês de junho impulsiona a 
venda de diferenciados produtos para este mês, além de contribuir para o turismo nos 
municípios do Estado e gerar empregos nas regiões. É um momento de valorização 
cultural para a Bahia”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Nunes. 
 
De acordo com a SDE, os setores que mais se destacam com aumento no seu volume de 
vendas e de serviços prestados nesse período são as farmácias, padarias, lanchonetes, 
lojas de roupas e calçados; o de turismo, com a chegada de turistas de outros estados, por 
meio dos aeroportos e as hospedagens no segmento hoteleiro em todo interior; o setor 
de transportes com a grande procura por passagens áreas, vans e locação de veículos. 
 
A festa impacta também na agricultura familiar com produção de licores com frutas 
regionais e diversos produtos do período. O segmento de alimentos e bebidas também é 
economicamente beneficiado com a época. Além disso, o setor cultural é destaque com o 
incremento da prestação de diversos serviços ligados aos festejos, como o segmento 
artístico, com músicos, bandas, técnicos de som e luz.  
 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
 

Agropecuária 
 

 A negociação para reforma do comércio agrícola global deverá passar por um 

“reset”, ou seja, ser reiniciada com foco em segurança alimentar, depois de ter 

ficado de fora do pacote de acordos na conferência ministerial da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) por causa de fortes divergências entre os países 

(Valor Econômico, 20/06/2022). 
 

 Em setembro, quando os países retomarem as atividades na OMC, em vez de 

discutir acesso a mercado ou apoio a produtores, o “eixo estruturante” da 

negociação agrícola tende a ser a inclusão de segurança alimentar para superação 
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da pobreza, sustentabilidade ambiental, justiça social, mercados abertos, disseram 

importantes fontes ao Valor (Valor Econômico, 20/06/2022). 
 

 Após o fracasso na conferência encerrada na sexta-feira, a constatação é de que a 

insegurança alimentar estará no centro da agenda inclusive porque a crise 

alimentar, trazida pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, não vai se atenuar em 

2023 (Valor Econômico, 20/06/2022). 
 

 A situação não será melhor no ano que vem, porque a previsão é de que haverá 

quebra nas safras. A falta de fertilizantes provoca a redução de plantações e 

colheitas em várias partes do mundo. As disrupções comerciais, os preços recordes 

e a excessiva volatilidade dos alimentos e produtos agrícolas poderiam prejudicar a 

segurança alimentar de todos, a começar pelos países em desenvolvimento, que 

são desproporcionalmente afetados pela crise. Mas diferentes grupos de países 

têm sua visão muito específica de como a negociação agrícola deve ser 

encaminhada, para atender seus interesses (Valor Econômico, 20/06/2022). 
 

 Surfando na crise global, a Índia e um grupo de mais de 70 países em 

desenvolvimento propuseram o direito de todos os países em desenvolvimento de 

darem subsídios ilimitados para formar esses estoques de alimentos por razão de 

segurança alimentar, e para qualquer produto (Valor Econômico, 20/06/2022). 
 

 O Brasil fez contraproposta para limitar em70 o número de países com direito a 

usar subsídios nos programas de estoques, respeitando as regras da OMC. 

Beneficiava aqueles que dependem de importação de alimentos e os mais pobres, 

e excluía grandes nações comerciantes, a começar pelo próprio Brasil, Argentina, 

Índia, China e Indonésia (Valor Econômico, 20/06/2022). 
 
 
 
Indústria 
 

 No setor da construção, a Sondagem Indústria da Construção, da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), aponta para um cenário negativo no setor, com queda 

da atividade e do emprego em maio de 2022 em relação ao mês anterior. No 

entanto, o desempenho foi bastante heterogêneo entre os diferentes ramos do 

setor. Construção de edifícios e Serviços especializados tiveram alta, enquanto o 

setor de Obras de infraestrutura apresentou queda (CNI, 21/06/2022). 

 

 Ainda de acordo com a Sondagem da Indústria da Construção, o índice do nível de 

atividade ficou em 49,5 pontos, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa 

aumento de queda do nível de atividade. Isso demonstra queda do nível de 

atividade em maio. É importante ressaltar, no entanto, que o resultado é puxado 

por uma queda no nível de atividade do setor Obras de infraestrutura, cujo índice 

ficou em 47,5 pontos (CNI, 21/06/2022). 
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 O índice de evolução do número de empregados ficou em 48,9 pontos, abaixo da 

linha divisória que separa aumento da queda do emprego, indicando recuo do 

número de empregados em relação a abril (CNI, 21/06/2022). 

 

 Ainda de acordo com a CNI, em maio de 2022, a Utilização da Capacidade 

Operacional (UCO) recuou um ponto percentual em relação a abril, para 66%, o 

segundo recuo consecutivo, de mesma magnitude. Apesar do recuo, a UCO tem o 

seu melhor maio desde 2014, quando se situava em 70% (CNI, 21/06/2022). 

 

 No setor de gás, a PetroRecôncavo assinou contrato com a Companhia de Gás da 

Bahia (Bahiagás) para compra e venda de gás natural. O contrato foi firmado por 

meio das subsidiárias SPE Miranga e Potiguar E&P e tem vigência até 31 de 

dezembro de 2023. De acordo com a companhia, a modalidade de contrato 

interruptível estabelece que os compromissos de fornecimento e retirada só são 

estabelecidos mediante acordo prévio entre as partes. O preço do gás do contrato 

será formado a partir do custo de transporte e do percentual de cotação do 

petróleo Brent, a chamada parcela da molécula. A PetroRecôncavo afirma ainda, 

que o contrato possibilita o escoamento da produção dos volumes adicionais, além 

dos já comprometidos com a Potigás, PBGás e Bahiagás. Os volumes incrementais 

aos contratos firmes poderão ser faturados através do contrato interruptível (Valor 

Econômico, 15/06/2022). 

  

Comércio Varejista 
 

 A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) defende a interrupção na elevação da 
Selic já na próxima reunião do Copom. A alta mais recente de 13,25% impactará 
ainda mais o varejo como produtos da linha branca, eletrônicos, móveis, veículos e 
imóveis, tornando-os cada vez menos acessíveis para a maioria da população. 
Assim, a ideia da ACSP é que a instituição aguarde um tempo para saber o 
comportamento da inflação com a atual taxa de juros praticada no país (VALOR 
ECONÔMICO, 16/06/2022). 
 

 A expectativa para as festas de São João é que elas impactem positivamente toda a 
cadeia econômica da Bahia durante todo o mês de junho, em especial, o setor de 
Comércio e Serviços. A movimentação econômica nas cidades de médio porte 
deverá ultrapassar R$ 550 milhões em 2022, promovendo mais de 40 mil 
empregos temporários, segundo o levantamento dos dados realizado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE, 20/06/2022). 
 

 Os setores que mais se destacam com o aumento no volume de vendas e de 
serviços prestados nesse período são as farmácias, padarias, lanchonetes, lojas de 
roupas e calçados; o de turismo, com a chegada de turistas de outros estados, por 
meio dos aeroportos e as hospedagens no segmento hoteleiro em todo interior; o 
setor de transportes com a grande procura por passagens aéreas, vans e locação 
de veículos (SDE, 20/06/2022). 
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 Na avaliação da SDE, as festas juninas impactam também na agricultura familiar 

com produção de licores com frutas regionais e diversos produtos do período. O 
segmento de alimentos e bebidas também é economicamente beneficiado com a 
época. Além do setor cultural que é destaque com o incremento da prestação de 
diversos serviços ligados aos festejos, como o segmento artístico, com músicos, 
bandas, técnicos de som e luz (SDE, 20/06/2022). 
 

 Nos últimos anos os grandes varejistas expandem seus negócios através de lojas 
pequenas. As redes menores que sempre se destacaram por terem suas lojas com 
tamanho de média superfície, entre 2 e 3 mil metros quadrados e estarem mais 
próximas do cotidiano de seus clientes, investiram em lojas de 150 m2 dentro de 
escritórios administrativos de grandes empresas e condomínios comerciais, assim 
como com operação autônoma de venda e cobrança self checkout dentro de 
condomínios residenciais (IBEVAR, 20/06/2022). 
 
 
 
Serviços & Turismo 
 

 O retorno gradativo da circulação de pessoas com o fim das medidas de 
isolamento, o avanço do trabalho digital e a crise econômica, que abre caminho 
para o empreendedorismo como alternativa ao desemprego, levaram a um 
aumento na abertura de empresas em 2021. O comércio continuou a ser o ramo 
mais comum nos novos negócios, mas perdeu espaço para empreendimentos 
ligados à saúde e a serviços sociais, atividades técnicas e de tecnologia da 
informação. Ao mesmo tempo, o grupo alojamento e alimentação, em que estão 
hotéis e restaurantes, também perdeu participação, embora esteja em curva 
ascendente. É o quadro que se observa a partir de levantamento nas Juntas 
Comerciais de SP, Bahia e Paraná, que responderam por 40% dos novos negócios 
(Valor econômico). 
 

 As festas de São João devem impactar positivamente toda a cadeia econômica da 
Bahia durante todo o mês de junho, em especial, o setor de Comércio e Serviços, 
que tem a maior participação na economia baiana. A expectativa é que a 
movimentação econômica nas cidades de médio porte, que realizem as 
celebrações juninas, ultrapassem R$ 550 milhões em 2022, promovendo mais de 
40 mil empregos temporários. O levantamento dos dados foi realizado pela SDE. A 
chegada desses festejos traz também a alta procura por produtos típicos da 
culinária durante o período junino nas feiras e mercados municipais (Secom-Ba). 
 

 De acordo com a SDE, os setores que mais se destacam com aumento no seu 
volume de vendas e de serviços prestados nesse período são as farmácias, 
padarias, lanchonetes, lojas de roupas e calçados; o de turismo, com a chegada de 
turistas de outros estados, por meio dos aeroportos e as hospedagens no 
segmento hoteleiro em todo interior; o setor de transportes com a grande procura 
por passagens áreas, vans e locação de veículos. A festa impacta também na 
agricultura familiar com produção de licores com frutas regionais e diversos 
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produtos do período. O segmento de alimentos e bebidas também é 
economicamente beneficiado com a época. Além disso, o setor cultural é destaque 
com o incremento da prestação de diversos serviços ligados aos festejos, como o 
segmento artístico, com músicos, bandas, técnicos de som e luz (Secom-Ba). 
 

 O impacto da pandemia de Covid-19 no mercado aéreo global será sentido até, 
pelo menos, o ano de 2025, ocasião em que a quantidade de partidas 
internacionais deverá atingir o nível de viagens de 2019. A estimativa foi divulgada 
em maio pela GlobalData, empresa de dados e análises, indicando que, daqui a 
três anos, o número de partidas em todo planeta será de 1,5 bilhão, o que 
representa 101% do que foi registrado no último ano pré-pandêmico (Valor 
econômico). 
 

 De acordo com o estudo, o número de voos previstos para este ano de 2022 
corresponderá a apenas 68% do que foi verificado em 2019, devendo chegar a 82% 
em 2023 e 97% em 2024, antes de atingir a recuperação plena em 2025. O informe 
deixa claro, contudo, que a trajetória para a recuperação não é linear entre regiões 
ou países. Para Hannah Free, analista de viagens e turismo da GlobalData, com a 
reconfiguração do mercado ocasionada pela atual crise sanitária, os Estados 
Unidos se tornaram o maior mercado emissor de viagens do mundo em 2021. “As 
viagens internacionais da América do Norte mostraram melhorias em 2021, pois as 
partidas internacionais cresceram 15% ano a ano”, afirmou (Valor econômico). 
 

 O setor de Turismo deverá gerar mais de 190 mil novas vagas de emprego até o 
final de 2022. É o que estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), em levantamento divulgado na terça-feira (21.06). De 
acordo com a entidade, o número será puxado pela manutenção do ritmo das 
atividades turísticas que o país vem tendo e as duas altas temporadas registradas 
nos últimos meses. Até o fim do ano, o setor deve fechar um saldo positivo de 
258,1 mil postos de trabalho formal (MTur). 
 

 Ainda de acordo com o estudo, o número de empresas do setor criadas desde o 
último trimestre de 2020 chegou a 79,8 mil. O índice representa um avanço de 
12,3% na quantidade de unidades ativas, segundo o Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ). Entre as atividades com maiores registros, os bares e restaurantes 
se destacaram com 48,2 mil novas unidades, seguidos pelas empresas 
especializadas em aluguel de veículos, com 3,1 mil novas inscrições. Ao todo, o 
setor já registra 606,5 mil unidades empresariais ativas (MTur). 
 

 O faturamento do segmento de turismo, em abril, ficou apenas 3% abaixo do 
patamar verificado às vésperas da crise sanitária – já descontados os efeitos da 
inflação, o equivalente a R$ 1,04 bilhão, segundo a CNC, com base em dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa da entidade é 
que o turismo brasileiro restabeleça o nível de geração de receitas do período pré-
pandemia até o terceiro trimestre deste ano, devendo encerrar 2022 com alta de 
2,8% em relação ao ano passado (MTur). 
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 Contratar computadores como serviço, em um modelo de assinatura, no lugar de 
comprar máquinas próprias, deixou de ser uma medida emergencial tomada na 
pandemia. A necessidade de atualização de computadores na retomada do 
trabalho presencial e a complexidade de administrar máquinas distribuídas entre 
funcionários remotos colaboram para que mais empresas adotem o modelo de 
alugar em vez de comprar (Valor econômico). 
 

 Mantendo o ritmo de aquecimento no setor de Turismo, o feriado prolongado de 
Corpus Christi deste ano, de 16 a 19 de junho, registrou taxas médias de ocupação 
na hotelaria nacional em torno de 80% chegando, inclusive, a ocupação total em 
alguns tradicionais destinos. O índice se assemelha ao alcançado nos últimos dois 
feriados nacionais do mês de abril (Páscoa e Tiradentes) que alcançaram até 90% 
de reservas de leitos em algumas cidades (MTur). 
 

 Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional) 
apontou taxa de ocupação de 80% para hotéis sediados nas cidades paulistas de 
São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, com destaque para Campos do Jordão, que 
alcançou 100% de ocupação. Já no estado do Rio de Janeiro, os índices chegaram a 
85%, com destaque para as cidades da região serrana, como Itatiaia, Miguel 
Pereira, Friburgo, Teresópolis e Valença, que tiveram quase 100% dos quartos 
reservados. Outro destaque foi o estado de Goiás, que apresentou índices 
próximos a 90% (MTur).] 
 

 A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) também apontou 
índices semelhantes na movimentação da rede hoteleira no período. Segundo a 
entidade, em regiões turísticas do estado de Alagoas a ocupação chegou a 88% e 
na Serra Gaúcha o índice foi de até 90%. Já em Minas Gerais, a Associação Mineira 
de Hotéis de Lazer (AMIHLA) estimou uma ocupação em torno de 93%. Em Foz do 
Iguaçu (PR), por sua vez, pelo menos 70% dos quartos foram reservados de forma 
antecipada, segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos 
local (MTur). 
 
 
 
Comércio Exterior 
 

 De janeiro a maio, as importações do Brasil voltadas para a agropecuária somaram 
30% das receitas obtidas com as exportações. No mesmo período do ano passado, 
o percentual era de 24%. Esse cálculo leva em conta não apenas as commodities 
agropecuárias, mas também fertilizantes, agroquímicos e máquinas agrícolas. Os 
preços das commodities agrícolas continuam em patamares recordes, mas a 
evolução tem sido menor do que a dos produtos com maior valor agregado. O 
Brasil é um dos líderes no fornecimento mundial de commodities, mas também é 
um grande importador de produtos com valor agregado, como os agroquímicos 
Folha de S. Paulo, 22/06/22). 
 

 As indústrias de fertilizantes reagiram rápido diante da redução da oferta e das 
dificuldades mundiais na compra do produto neste ano. O volume do mês passado, 
ao somar 4,1 milhões de toneladas, foi recorde para esse período do ano e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/preco-de-commodities-vai-a-pico-desde-2008-por-causa-de-guerra-na-ucrania.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/guerra-na-ucrania-nao-causou-crise-de-fertilizantes-so-a-agravou.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/guerra-na-ucrania-nao-causou-crise-de-fertilizantes-so-a-agravou.shtml
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superou em 58% o de igual mês de 2021. Para suprir a necessidade interna, o Brasil 
buscou esse insumo em 44 países. Em 21 deles, o volume importado de cada um 
superou 40 mil toneladas. Em todos os principais fornecedores houve um aumento 
muito grande das compras brasileiras. A Rússia liderou a oferta em maio, 
exportando 1,07 milhão de toneladas, 77% a mais do que em igual período do ano 
anterior. Nos cinco primeiros meses, as importações da Rússia pelo Brasil já 
somam 3,48 milhões de toneladas, no valor de US$ 2,5 bilhões. Ao aumentar o 
volume importado nestes cinco primeiros meses, o país diminui a pressão das 
compras no segundo semestre (Folha de S. Paulo, 22/06/22. 
 

 A China vê risco real de “fragmentação econômica” e alerta sobre seu custo, 
especialmente para os países emergentes. “Hoje testemunhamos mais 
unilateralismo, protecionismo e abuso do conceito de segurança nacional, bem 
como a formação de uma cadeia de abastecimento fechada e circunscrita a 
pequenos círculos, em nome da resiliência de algumas economias”, disse ao Valor 
o embaixador chinês junto à OMC, Li Chenggang. No entanto, segundo ele, no 
cenário atual os países deveriam aderir ao “verdadeiro multilateralismo”, manter 
os mercados abertos, promover as regras da OMC e se opor à formação de blocos 
(Valor Econômico, 22/06/22). 
 

 O fechamento de cidades na China nos últimos meses, em função da pandemia de 
Covid-19, já tem reflexos para a balança comercial do Brasil. De janeiro a maio, o 
volume total de produtos exportados do Brasil para a China recuou 11,2% na 
comparação com o mesmo período do ano passado. No caso do minério de ferro 
—produto mais afetado—, a queda foi de 7,76%. Considerando todos os produtos 
exportados, o volume dos cinco primeiros meses de 2022 foi de 124,92 milhões de 
toneladas. No mesmo período de 2021, a soma foi de 140,61 milhões de 
toneladas. Especialista em Economia Internacional, o professor Simão Davi Silber, 
da Universidade de São Paulo (USP) (afirma que o fechamento de cidades chinesas, 
que impacta a atividade econômica no país, acaba afetando o comércio com o 
Brasil. O lockdown prejudica o Brasil, porque a China terá um crescimento menor 
este ano com o abre e fecha nas cidades. Como a cada surto há o fechamento dos 
portos chineses, tanto para exportar quanto para importar, isso atrapalha 
duplamente o Brasil: na venda e na compra de produtos (Folha de S. Paulo, 
16/06/22). 
 

 A negociação para reforma do comércio agrícola global deverá passar por um 
“reset”, ou seja, ser reiniciada com foco em segurança alimentar, depois de ter 
ficado de fora do pacote de acordos na conferência ministerial da OMC por causa 
de fortes divergências entre os países. Em setembro, quando os países retomarem 
as atividades na OMC, em vez de discutir acesso a mercado ou apoio a produtores, 
o “eixo estruturante” da negociação agrícola tende a ser a inclusão de segurança 
alimentar para superação da pobreza, sustentabilidade ambiental, justiça social, 
mercados abertos. Após o fracasso na conferência encerrada em 17/06, a 
constatação é de que a insegurança alimentar estará no centro da agenda inclusive 
porque a crise alimentar, trazida pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, não vai 
se atenuar em 2023 (Valor Econômico, 21/06/22). 
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 A Câmara de Comércio Exterior (Camex) , vinculada ao Ministério da Economia, 
anunciou a prorrogação da redução do imposto de importação sobre insumos 
relacionados ao combate da pandemia de Covid-19. Na lista, incluiu medicamentos 
com risco de desabastecimento, como ocitocina e neostigmina. "Foram incluídos 
13 novos insumos farmacêuticos/medicamentos, com base em recomendações 
do Ministério da Saúde", afirmou a Camex, em nota. No início de junho, entidades 
médicas enviaram ao Ministério da Saúde um alerta sobre o baixo estoque de 
cinco medicamentos de uso hospitalar e pré-hospitalar: dipirona, neostigmina, 
atropina, amicacina e ocitocina, todos injetáveis. Como mostrou a Folha, as 
associações pediam que a pasta ajudasse na regulação do mercado (Folha de S. 
Paulo, 22/06/22). 
 

 As importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em ritmo anual em 
maio, em um momento de sanções ocidentais contra a Rússia devido à invasão da 
Ucrânia, de acordo com dados oficiais publicados no dia 20/06. A segunda maior 
economia mundial importou da Rússia 8,42 milhões de toneladas de petróleo, 
superando os envios de combustível da Arábia Saudita, que normalmente é o maio 
fornecedor da China. Os números representam um aumento de 5,44 milhões de 
toneladas importadas pela China na comparação com maio de 2021. A imprensa 
estatal informou no início do mês que a China está disposta a "intensificar a 
coordenação estratégica entre os dois países" (Folha de S. Paulo, 22/06/22). 
 
 
 
Finanças Públicas 
 

 Com base nas informações do Tesouro Gerencial e do Portal Siga Brasil do Senado 
Federal, a Instituição Fiscal Independente (IFI) estima que a receita primária total 
do governo central (governo federal, Banco Central e INSS) somou cerca de R$ 
941,2 bilhões, considerando o acumulado de cinco meses em 2022, o que gera um 
aumento real de 10,8% em relação a 2021. 
 

 Tal desempenho acaba refletindo de forma mais direta sobre a economia 
doméstica, e especialmente sobre o comércio varejista e de serviços. 
 

 No que toca às receitas administradas, as mesmas tiveram incremento real de 
8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 592,6 bilhões. 
A arrecadação do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) gerou alta de 7,2% em 
termos reais e somou R$ 204,1 bilhões. As receitas não administradas também 
tiveram incremento real de R$ 144,6 bilhões ou 28,3%. 
 

 Ressalta-se que entre os tributos administrados, os maiores crescimentos, no 
acumulado até maio de 2022, foram do Imposto de Renda que somou em números 
reais R$ 287,00 bilhões (acréscimo de 16,1%), o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) que subiu 29%, e a Contribuição Social sobre o Lucro líquido  
(CSLL) com incremento de 34,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. 
 

 Vale dizer que entre as receitas não administradas, as concessões e permissões 
tiveram aumento de 673,4% através do recebimento de R$ 11,2 bilhões relativo a 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/coronavirus/
https://search.folha.uol.com.br/search?q=minist%25E9rio+da+sa%25FAde&site=online&s=online%252Fcotidiano&sdd=&sdm=&sdy=&edd=&edm=&edy=&src=redacao
https://search.folha.uol.com.br/search?q=minist%25E9rio+da+sa%25FAde&site=online&s=online%252Fcotidiano&sdd=&sdm=&sdy=&edd=&edm=&edy=&src=redacao
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/04/ministerio-da-saude-e-alertado-sobre-baixo-estoque-de-dipirona-injetavel-em-municipios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/06/estoque-de-medicamentos-em-baixa-gera-novo-alerta-de-entidades-ao-ministerio-da-saude.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/petroleo-investimentos-congelamento-de-bens-as-principais-sancoes-contra-a-russia.shtml
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assinatura de cessão onerosa, dividendos e participações com incremento de 
20,5%, em que R$ 12,9 bilhões foram provenientes de pagamentos pela Petrobras, 
além das receitas de exploração de recursos naturais, com acréscimo de 48,7%, 
advindos da combinação do preço elevado do petróleo no mercado internacional, 
câmbio e aumento da produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

Indústria (abr.) 22,0 5,2 -6,9 11,4 6,1 5,3   
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Comércio (abr.) -4,9 -2,7 -2,8 -5,4 -4,1 -2,3   
 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 
Elaboração: SEI/Distat/CAC. 
Notas: Mensal - variação no mês em relação ao mesmo mês do ano anterior;  

Ano - variação acumulada observada até o mês do ano em relação ao mesmo período do ano anterior;  
12 meses - variação acumulada observada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores; 
(1) Projeção - tendência, para os próximos três meses, dados sujeitos à mudança metodológica;  
(2) LSPA: estimativa da safra de grãos; 
(3) Sefaz e Tesouro Nacional: variação nominal. 
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