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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, anunciou terça-feira (22) o primeiro 
pacote de sanções econômicas contra a Rússia, após Moscou ter iniciado o que ele 
descreveu como uma “invasão” da Ucrânia. 

Biden disse que instituições financeiras dos EUA serão, agora, proibidas de processar 
transações do VEB Bank e do banco militar russo. Além disso, a Casa Branca também 
aplicará sanções contra a dívida soberana da Rússia. 

O Departamento de Comércio informou que as vendas no varejo dos Estados Unidos se 
recuperaram com força em janeiro, em meio a um aumento nas compras de veículos e 
outros bens, mas os preços mais altos podem atenuar o impacto sobre o crescimento 
econômico neste trimestre. A alta nas vendas no varejo foi de 3,8% no mês passado. 
Economistas consultados pela Reuters previam alta de 2,0% nas vendas do varejo com as 
estimativas variando de 0,7% a 4,4%. 

Com os preços mais elevados respondendo por parte do aumento nas vendas, o núcleo no 
varejo ajustado pela inflação deve ter sido mais fraco, o que pode manter os gastos do 
consumidor em uma trajetória mais lenta de crescimento no início do primeiro trimestre. 

As estimativas de crescimento econômico nos Estados Unidos no primeiro trimestre estão 
em grande parte abaixo de uma taxa anualizada de 2%. A economia norte-americana 
cresceu a um ritmo de 6,9% no quarto trimestre. Em 2021, o crescimento foi o mais forte 
desde 1984. 

A produção nas fábricas dos Estados Unidos subiu de forma moderada em janeiro, com a 
segunda queda mensal consecutiva na produção de veículos em meio a uma contínua 
escassez global de semicondutores. A produção industrial subiu 0,2% no mês passado, 
após cair 0,1% em dezembro, informou o Federal Reserve, o banco central americano (Fed 
). Economistas consultados pela Reuters previam recuperação de 0,3% na produção 
manufatureira. Em relação a janeiro de 2021, a produção aumentou 2,5%. 

A escassez de materiais também tem afligido outros segmentos da manufatura, além da 
indústria automobilística. Os gastos mudaram de serviços para bens durante a pandemia 
de Covid-19, mas os fabricantes têm encontrado dificuldades para lidar com a escassez 
aguda de trabalhadores nas fábricas e em outros locais ao longo da cadeia de 
abastecimento gerada pelo coronavírus. 

A manufatura, que responde por 11,9% da economia norte-americana, continua sendo 
apoiada por estoques empresariais ainda fracos, uma vez que a demanda por bens 
permanece forte. 

A produção nas montadoras caiu 0,9% no mês passado, depois de recuar 0,4% em 
dezembro. Excluindo veículos motorizados, a manufatura cresceu 0,3% em janeiro. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/vendas-no-varejo-dos-eua-tem-queda-em-dezembro.shtml
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A utilização da capacidade do setor manufatureiro, uma medida de quão plenamente as 
empresas estão usando seus recursos, subiu 0,1 ponto percentual, para 77,3%, em 
janeiro, 1,8 ponto acima do seu nível pré-pandemia, mas ainda 0,8 ponto abaixo da média 
de longo prazo. No mês passado, a utilização geral da capacidade do setor industrial 
aumentou 1,0 ponto percentual, a 77,6%. O indicador está 1,9 ponto abaixo da média de 
1972-2021. Autoridades do Fed tendem a considerar as medidas de uso da capacidade 
para sinais de quanta "folga" resta na economia —até que ponto o crescimento tem 
espaço antes de se tornar inflacionário. 

 

1.2 Cenário Nacional 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação 
oficial, ficou em 0,99% em fevereiro, 0,41 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de janeiro 
(0,58%). Trata-se da maior variação para um mês de fevereiro desde 2016 (1,42%). Os 
dados foram divulgados dia 23 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,58% e, em 12 meses, de 10,76%, acima dos 10,20% 
registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2021, a taxa foi de 
0,48%. 
  
Houve variações positivas em oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados. A 
exceção foi Saúde e cuidados pessoais, cujos preços recuaram 0,02%, após a alta de 0,93% 
verificada em janeiro. A maior variação (5,64%) e o maior impacto (0,32 p.p.) vieram do 
grupo Educação. Na sequência, vieram Alimentação e bebidas (1,20% e 0,25 p.p.), que 
acelerou na comparação com o mês anterior (0,97%), e Transportes, que subiu 0,87% após 
queda de 0,41% em janeiro e contribuiu com 0,19 p.p. em fevereiro. Os demais grupos 
ficaram entre Habitação (0,15%) e Artigos de residência (1,94%). 
 
Com a maior variação (5,64%) entre os grupos, o segmento de Educação teve um impacto 
de 0,32 p.p. no IPCA-15, dos quais 0,28 p.p. vieram da alta dos cursos regulares (6,69%), 
por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores 
variações vieram do ensino fundamental (8,03%), da pré-escola (7,55%), do ensino médio 
(7,46%), da creche (6,47%) e do ensino superior (5,90%). Curso técnico e pós-graduação 
subiram 4,40% e 2,93%, respectivamente. 
 
À exceção de Porto Alegre (-0,11%), todas as áreas pesquisadas tiveram alta em fevereiro. 
O maior resultado ocorreu na região metropolitana de São Paulo (1,20%), influenciado 
pelas altas dos cursos regulares (6,39%) e dos automóveis novos (2,24%). Na região 
metropolitana de Porto Alegre (-0,11%), o resultado foi puxado pela energia elétrica (-
7,05%) e pela gasolina (-4,89%).  
 
O Banco Central (BC) afirmou em seu Boletim Regional, dia 22, que informações recentes 
da atividade econômica indicam acomodação na margem no quarto trimestre do ano 
passado, mas com diferenças de resultados entre os setores da economia brasileira. 
 
Segundo o BC, a produção industrial apresentou estabilidade em novembro e   
recuperação em dezembro depois de vários meses de resultados negativos, "impulsionada 
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pelo desempenho da indústria automotiva". O setor de serviços manteve trajetória 
positiva no trimestre, ainda influenciada pela recuperação dos segmentos mais atingidos 
pela pandemia, ressaltou o documento. 
 
Em sentido contrário, o comércio registrou nova retração no período. Para a autoridade 
monetária, isso repercute "queda na renda real das famílias, em cenário de inflação 
elevada e surpresas inflacionárias parcialmente associadas a choques de oferta, e possível 
deslocamento de gastos para serviços". A agricultura foi atingida por condições climáticas 
adversas no Sul do país, com efeitos negativos sobre as previsões de colheita de soja e de 
milho primeira safra. 
 
Entre as regiões, a atividade na região Norte recuou 1% no 4º trimestre, em relação ao 
anterior. Já no Nordeste a economia cresceu 0,3% no mesmo período. No Centro-Oeste 
avançou 0,9% e no Sudeste caiu 0,4%. No Sul cresceu 0,3% no quarto trimestre, em 
relação ao anterior. 
 
No acumulado do ano passado, todas as regiões registraram crescimento. O Sul teve o 
melhor desempenho, com 6%, seguido do Sudeste, com 4,4%, Centro-Oeste com 3,4%, 
Nordeste, 3%, e Norte, 2,9%. 
 
O crédito apresentou desaceleração no último trimestre de 2021 em todas as regiões, 
exceto Sudeste, segundo Boletim Regional do BC. "Adicionalmente, a expansão do saldo 
nominal de crédito no trimestre refletiu desempenho positivo e relativamente 
homogêneo das carteiras pessoa física [PF ] em todas as unidades da federação [UFs ], que 
se contrapõe à variabilidade usual do crédito pessoa jurídica (PJ) entre as UFs", aponta o 
documento. 
 
De acordo com o BC, o Norte foi destaque no mercado de crédito nos últimos três meses 
do ano passado. O saldo dos empréstimos cresceu 7% na região. "Regionalmente, houve 
novamente pouca dispersão na variação do saldo de crédito, mas se destaca o 
desempenho do Norte", afirmou o BC. 
 
No Sul, o estoque de crédito avançou 4,6% no período. No Sudeste, 4,4%, no Nordeste, 
3,8%, e no Centro-Oeste, 1,2%. "O crédito rural às famílias sobressaiu no Norte, Centro-
Oeste e Sul, em linha com comportamento sazonal", ressaltou o Boletim. 
 
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 2,9 pontos em fevereiro, para 77 pontos, 
segundo divulgou a Fundação Getulio Vargas. Trata-se do maior nível desde agosto de 
2021 (81,8 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,7 ponto, para 75,5 
pontos. 
 
Em fevereiro, houve melhora da confiança dos consumidores influenciada por uma 
avaliação menos negativa sobre a situação atual e por um aumento das expectativas em 
relação aos próximos meses. O destaque foi o aumento da intenção de compras de bens 
duráveis, em queda há cinco meses consecutivos", afirmou Viviane Seda Bittencourt, 
Coordenadora das Sondagens da FGV. 
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Segundo a FGV, o resultado pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de 
renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e situação 
econômica que voltaram a ficar mais otimistas. "Mas é preciso ter cautela, o nível ainda é 
muito baixo em termos históricos e o comportamento volátil dos consumidores nos 
últimos meses mostram que a incerteza elevada tem afetado bastante a manutenção de 
uma tendência mais clara da confiança no curto prazo", destacou a pesquisadora. 

 

1.3 Cenário Baiano 

Os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) que constam no 
Informe Executivo de Energia Solar e Eólica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE) mostram que pelo terceiro ano seguido a Bahia se consagra como primeiro lugar do 
ranking dos estados que mais geraram energia solar fechando 2021 com 27,62% da 
produção nacional. Com 1,4% de diferença, o Estado ficou em segundo lugar na geração 
acumulada de energia eólica do Brasil o que corresponde a 28,8% da geração nacional. 
 
Em dezembro de 2021, a energia solar teve 267 Megawatt hora (MWh) na geração 
mensal, 1.963 Gigawatt-hora (GWh) na geração acumulada anual e 19,02% no fator de 
capacidade, enquanto a eólica teve 1,57 (GWm) na geração mensal, 19,508 (GWh) na 
geração acumulada anual e com 26,76% no fator de capacidade.  
 
São 44 usinas de energia solar produzindo 1.354,74 MW de potência, cerca de 40.642 
empregos com investimentos de R$ 6,3 bilhões.  Em fase de construção, são 22 usinas 
com capacidade de produção de 687,50 MW de potência e que pode resultar na geração 
de 20.625 empregos com R$ 2,20 bilhões em investimentos previstos. Já com a construção 
não iniciadas somam 108 usinas com 4.384,04 MW de potência que prevê gerar 131.521 
novos postos de trabalho e um investimento de R$ 20,87 bilhões. 
 
Os municípios beneficiados são: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Casa Nova, Guanambi, 
Itaguaçu da Bahia, Juazeiro, Oliveira dos Brejinhos, Salvador e Tabocas do Brejo Velho. 
 
Nova norma da ANM prevê medidas que prometem desburocratizar procedimentos, 
considerado como um dos grandes entraves para o desenvolvimento da mineração. Para o 
presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, 
uma maior celeridade na tramitação dos processos na ANM é de fundamental importância 
para o desenvolvimento da mineração, e a inclusão deste artigo pode ser considerado um 
grande avanço. 

“Atualmente a CBPM, única empresa estatal do segmento no país e que está prestes a 
completar 50 anos, possui diversos processos parados na ANM, alguns há mais de cinco 
anos, a exemplo dos processos 873057/2011 e o 872740/2012, que aguardam desde 2017 
a vistoria de fiscalização para análise do relatório final de pesquisa. Tanto tempo para o 
andamento de um processo é inaceitável e gera muitos problemas para a economia do 
país e da Bahia, principalmente na geração de emprego e renda”, destacou Tramm, que 
enfatiza que mesmo após várias reuniões com a diretoria da ANM os problemas ainda não 
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foram solucionados. 
 
Oportunidades de investimento na Bahia, nos segmentos sucroenergéticos, agrícolas, 
mineração, energias renováveis e fruticultura, foram apresentados pelo vice-
governador João Leão, Secretário do Planejamento, a vice-embaixadora da Holanda no 
Brasil, Afke Mulder. O encontro diplomático ocorreu nesta quarta-feira (23), na Secretaria 
do Planejamento do Estado - Seplan, e contou também com a presença do representante 
do Escritório Holandês de Apoio aos Negócios, Richard Posma, e da Assessoria 
Internacional do Governo do Estado.  

Na ocasião, o vice-governador falou sobre o processo de desenvolvimento econômico 
induzido pelo governo, que tem como estratégia a desconcentração da arrecadação de 
receita na Bahia e consequentemente a criação de novos polos de desenvolvimento no 
interior do estado, a exemplo do Polo Agroindustrial e Bioenergético do Médio São 
Francisco. O vice-governador falou ainda sobre a expansão do setor mineral com o 
aquecido movimento de prospecção e a descoberta de novas reservas no estado, além do 
desenvolvimento logístico, visando o encurtamento das distâncias através de estratégias 
como a construção da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica e a Ferrovia da Integração Oeste-
Leste. A vice-embaixadora falou do interesse em ampliar a relação comercial e os 
investimentos no estado, sobretudo no setor de agronegócios. 

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

Agropecuária 
 

 O final do período da semeadura da safra 2021/2022 do algodão na Bahia trouxe 

perspectivas animadoras para o setor, com o aumento de 15% da área plantada, 

na comparação com o período anterior. Com isso, a área dedicada à commodity no 

estado encerra o período com 306.375 hectares (ha). Os dados são da Associação 

Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). (Abapa), 17/02/2022). 
 

 A produção estimada pela instituição é de 584.311, toneladas de algodão 

beneficiado (pluma), com produtividade esperada de 1.907 quilos por hectare. O 

caroço de algodão tem produção prevista em 741.077 toneladas, com 

produtividade estimada em 2.425,80 quilos por hectare. O caroço de algodão é 

usado na alimentação animal (Abapa, 17/02/2022). 
 

 O coordenador do Programa Fitossanitário da Abapa, Antônio Carlos Araújo, 

observa que “as fortes chuvas sobre a região Oeste da Bahia não chegaram a 

prejudicar o plantio da safra 2021/2022”.  A região Oeste tem a maior área 

plantada de algodão no estado, com 300.430 hectares, o equivalente a 98% do 

total. A região Sudoeste planta com 5.945 hectares (2%).  
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 O algodão plantado em regime de sequeiro é predominante na Bahia, com 255.361 

hectares, contra apenas 51.014 hectares sob irrigação, o que significa, em termos 

percentuais, 83,35% e 16,65%, respectivamente. Para o presidente da Abapa, Luiz 

Carlos Bergamaschi, a safra 2021/2022 tem – até agora – fortes indícios de ser um 

ciclo bastante remunerador para o produtor, caso as condições climáticas 

continuem favoráveis (Abapa, 17/02/2022). 
 

 Segundo Bergamaschi “os preços hoje são melhores do que no momento de 

decisão de plantio, no ano passado. O clima nos últimos dias tem favorecido o 

desenvolvimento da cultura e tivemos um dos mais baixos índices de bicudo 

registrados na entressafra. Já é hora de programar a próxima safra, em formar os 

custos para 2022/2023, adquirindo na melhor condição os fertilizantes e 

defensivos, que tiveram forte aumento de preço ante a safra anterior, e, também, 

buscando comercializar bem o algodão”. (Abapa, 17/02/2022). 
 

 O escoamento da soja brasileira, que normalmente toma conta dos serviços de 

frete nos períodos de colheita, desta vez eleva os preços do transporte a níveis 

recordes. As cotações para a movimentação de grãos em Mato Grosso, maior 

estado produtor da oleaginosa, alcançaram os valores mais altos na série histórica 

em janeiro, e devem atingir patamares ainda maiores neste mês de fevereiro. As 

informações são do Boletim Logístico da Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), divulgado na última sexta-feira (18) (Conab, 18/02/2022). 
 

 Com o registro de 2,45 milhões de toneladas em exportações apenas em janeiro 

deste ano, a soja alcançou valor recorde também de receita, chegando a US$ 1,24 

bilhão no último mês. “As informações do mercado indicam uma demanda 

mundial crescente pela oleaginosa, em virtude da retomada da produção e do 

consumo de proteína animal no mundo, o que indica redução da relação 

estoque/consumo de soja em grãos em 2022”, afirma o superintendente de 

Logística Operacional da Conab, Thomé Guth. “E as exportações brasileiras em 

janeiro de 2022 foram históricas tanto em receita quanto em embarques para este 

período do ano” (Conab, 18/02/2022). 
 

 De acordo com a pesquisa mensal realizada pela Conab para monitorar as rotas 

mais relevantes de corredores logísticos com origem nos estados produtores, o 

preço de frete praticado em Mato Grosso aumentou 41% nos percursos de 

Querência/MT para Araguari/MG e Colinas/TO em relação a janeiro do ano 

passado, chegando ao valor de R$ 270 por tonelada. Entre os trajetos realizados, o 

mais caro é de Campo Novo/MT para o porto de Santos/SP, cotado em R$ 430/t 

(aumento mensal de 10% e de 33% em relação a jan/21) (Conab, 18/02/2022). 
 
Indústria 
 

 A confiança da indústria aumentou em 17 dos 29 setores pesquisados, de acordo 
com o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) por setor, da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Além disso, o único setor que registrava 
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pessimismo em janeiro, o de produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal, 
voltou a ficar otimista neste mês. O que sustenta o ICEI positivo são as expectativas 
em relação à economia nos próximos seis meses. Todos os 29 setores analisados 
têm expectativas otimistas. Apesar do aumento da confiança, na comparação com 
fevereiro de 2021, apenas o setor de manutenção, reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos está mais otimista do que há um ano. Os setores mais 
confiantes são: extração de minerais não-metálicos (60,5 pontos), produtos de 
metal (59,9 pontos), veículos automotores (59,8 pontos) e manutenção, reparação 
e instalação de máquinas e equipamentos (59,7 pontos) (CNI, 18/02/2022).  
 

 A Suzano, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, comunicou a seus 
clientes mais um aumento de preços para a fibra, válido a partir de 1º de março 
em todos os mercados, segundo fontes do setor. O reajuste será de US$ 30 por 
tonelada. Esse é quarto anúncio de aumento de preços desde dezembro. A 
demanda aquecida; estoques de celulose em níveis críticos ao longo do sistema; e 
restrições de oferta, diante da concentração de paradas programadas para 
manutenção (ou não previstas) em fábricas neste trimestre explicam a valorização 
da matéria-prima desde o fim do ano passado. O diretor comercial da Suzano, 
Leonardo Grimaldi, afirmou que a relação entre oferta e demanda de celulose no 
mercado global em 2022 caminha para ser mais apertada do que se esperava e os 
fundamentos permanecerão positivos nos próximos meses (Valor Econômico, 
18/02/2022). 
 

 As expectativas da indústria da construção para o nível de atividade, número de 
empregados, compra de matérias-primas e novos empreendimentos avançaram 
em fevereiro em relação a janeiro deste ano, de acordo com a Sondagem Indústria 
da Construção (SIC), da CNI. O aumento também ocorreu na comparação com os 
últimos 12 meses. O índice de expectativa do empresário em relação ao nível de 
atividade subiu em 1,2 ponto, para 58,5 pontos e de compra de insumos e 
matérias-primas passou de 55,9 para 56,9 pontos. O indicador de novos 
empreendimentos e serviços aumentou 0,8 ponto e alcançou 56,6 pontos. Em 
relação ao número de empregados, a alta foi de 55,5 para 55,9 pontos. A Utilização 
da Capacidade Operacional (UCO) recuou 1 ponto percentual em janeiro de 2022 
em relação a dezembro de 2021 e está em 65%. Apesar do recuo, o indicador é o 
maior para o mês desde 2014, quando a UCO se situava em 70% (CNI, 
17/02/2022). 
 

 A Confederação Nacional da Indústria na publicação “A importância da Indústria 
para os estados” destacou que Santa Catarina é o estado que possui maior 
participação da indústria no emprego formal: 34%, enquanto São Paulo é o estado 
com maior número de estabelecimentos industriais no país: mais de 120 mil. O 
Paraná tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) industrial da região Sul, e o 
Sergipe é o estado brasileiro com a maior participação dos produtos 
industrializados nas exportações. A Bahia tem o maior PIB industrial da região 
Nordeste: R$ 56 bilhões (CNI, 22/02/2022). 
 

 No setor de energia, o Brasil demandou 66.751 megawatts médios em janeiro, 
pequeno recuo de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo 
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dados do Boletim InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE). A redução é resultado de uma diminuição do mercado 
regulado (ACR), que leva energia elétrica para pequenas empresas, comércios e 
residências. O segmento, que responde pela maior parte do consumo de 
eletricidade, utilizou 44.228 MW médios, montante 3,2% menor na comparação 
anual. Já na outra ponta do setor elétrico, onde está o mercado livre (ACL), que 
abastece a indústria e grandes empresas, como shoppings e redes de varejo, foram 
demandados 22.522 MW médios, quantidade 4,7% maior no comparativo com 
janeiro de 2021 (CCEE, 18/02/2022). 
 

 Ainda de acordo com a CCEE, no monitoramento por região em janeiro, o Paraná 
registrou a maior alta no consumo de energia (12%), seguido por Mato Grosso 
(10%) e Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rondônia, que avançaram 8% 
cada um. A maior demanda nesses estados teve influência do cenário 
climatológico, com ondas de calor mais intenso no primeiro mês do ano. A Bahia 
registrou retração de 4,0% no consumo de energia em janeiro (CCEE, 18/02/2022). 
 

 A geração de energia solar fotovoltaica encerrou 2021 com avanço de 29,3%. Em 
janeiro desse ano, a produção aumentou 60,9% em janeiro, de acordo com o 
levantamento periódico do Boletim InfoMercado Quinzenal da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica. Ao todo foram gerados 1.134 MW médios. O 
estado com maior participação nesse montante foi a Bahia, com 233 MW médios, 
seguida por Minas Gerais (163 MW med), Piauí (90 MW med), São Paulo (74 MW 
med) e Ceará (49 MW med) (Canal de Energia, 21/02/2022). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 Em fevereiro, a intenção de Consumo das Famílias (ICF) mantém tendência 
positiva. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), neste mês o crescimento do indicador foi de 0,4%, alcançando 77,6 
pontos, maior patamar desde maio de 2020 (81,7 pontos). Na comparação anual, o 
aumento foi de 4,6%. Quando observado o mês de fevereiro do ano passado (74,2 
pontos), verifica-se que esse resultado é mais otimista, apesar de ainda 
permanecer abaixo do nível de satisfação (100) (CNC, 18/02/2022). 

 
 Os dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV 

Ibre) apontam crescimento de 2,9 pontos no Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC) em fevereiro, passando para 77,0 pontos, maior nível desde agosto de 2021 
(81,2 pontos).  Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,7 ponto, 
passando para 75,5 pontos (FGV IBRE, 22/02/2022), 
 

 Na terceira quadrissemana de fevereiro de 2022, o Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC-S) variou 0,33%, acumulando alta de 9,35% nos últimos 
12 meses. Nessa apuração, seis das oito classes de despesas componentes do 
índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição 
veio do grupo Educação, Leitura e Recreação variando de 0,15%, na segunda 
quadrissemana de fevereiro para -0,33% na terceira quadrissemana desse mesmo 
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mês (FGV IBRE, 23/02/2022). 
 

 Outras classes que registraram decréscimo em suas taxas de variação na terceira 
quadrissemana de fevereiro de 2022 foram: Transportes (0,34% para 0,24%), 
Vestuário (0,54% para 0,33%), Comunicação (0,51% para 0,37%), Despesas 
Diversas (0,23% para 0,16%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,06%) (FGV 
IBRE, 23/02/2022). 
 

 Nas classes referentes às despesas, destaca-se o comportamento de alguns itens 
na terceira quadrissemana de fevereiro de 2022, são eles: etanol (-2,87% para -
4,06%), roupas femininas (0,68% para 0,02%), tarifa de telefone residencial (2,11% 
para 0,94%), despachante (0,74% para 0,09%) e aparelhos médico-odontológicos 
(0,26% para 0,10%). Em contrapartida ao comportamento os grupos de Habitação 
(0,07% para 0,14%) e Alimentação (1,17% para 1,19%) registraram avanços, 
especificamente nos itens de tarifa de eletricidade residencial (-1,24% para -1,03%) 
e doces e chocolates (0,29% para 0,85%) (FGV IBRE, 23/02/2022). 
 
 
 
Serviços & Turismo 

 

 O setor de metrôs e trens urbanos teve um pequeno avanço em 2021, mas ainda 
está longe de se recuperar do enorme tombo provocado pela pandemia. No ano 
passado, o fluxo de passageiros no país somou 1,8 milhão, 4,8% acima de 2020. O 
número ainda representa queda de 44,1% na comparação com o patamar de 2019, 
anterior à crise sanitária. Os dados são do relatório anual da Associação Nacional 
dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), enviado em 
primeira mão ao jornal Valor. O Rio de Janeiro vive a situação mais preocupante. É 
o único local que continuou perdendo passageiros em 2021 - o Estado 
movimentou 249 milhões de pessoas, queda de 1,5% na comparação com 2020. 
Enquanto isso, São Paulo teve aumento de 4,9%, com 1,3 bilhão de passageiros, e 
a região Nordeste (Salvador, Maceió, João Pessoa, Recife e Natal) registrou alta de 
12,7%, com 165 milhões de usuários (Valor econômico). 
 
 

 Pela legislação atual, a taxa nos dois programas é de 6%, acrescida da variação da 
Selic. Esse é um ponto ainda em aberto nas discussões. O pacote de crédito deve 
contemplar a renegociação das dívidas contratadas durante a pandemia. Há 
discussões sobre o atendimento aos tomadores que não conseguiram pagar 
nenhuma parcela. Avalia-se que isso ocorreu, em muitos casos, porque o 
empresário foi impedido de retomar o funcionamento normal de seu negócio. Não 
está certo, porém, se essa renegociação trará aumento nas taxas de juros (Valor 
econômico). 
 

 Foi publicada dia 22.02, no Diário Oficial da União, a Medida Provisória nº 1.101 
que altera os prazos da Lei nº 14.046 de 2020, que estabelece regras para 
cancelamentos e remarcações nos setores de turismo, eventos e cultura. O novo 
texto, proposto pelo Ministério do Turismo em conjunto com o Ministério da 
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Justiça e Segurança Pública, tem como objetivo atenuar os efeitos da crise 
decorrente da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo, de eventos e de 
cultura – segmentos mais impactados em todo o mundo. Essa é a segunda vez que 
os prazos previstos na lei são alterados, em razão da continuidade da pandemia de 
Covid-19. De acordo com o novo texto, o prazo para que o consumidor remarque 
ou utilize o crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços turísticos 
ou culturais disponíveis nas respectivas empresas passa a ser até 31 de dezembro 
de 2023 (MTur). 
 

 Criada para unir empreendedores em prol do desenvolvimento do turismo 
sustentável na Baía de Todos-os-Santos (BTS), em sintonia com ações do Governo 
do Estado, a Rede BTS já apresenta resultados. Duas empresas multinacionais têm 
atuações em São Félix, o primeiro dos 18 municípios do entorno da baía a ser 
beneficiado.  A atração de parceiros para a execução do plano de ação da Rede BTS 
foi discutida com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), na segunda-feira 
(21), em Salvador. O plano prevê a criação de mapa estratégico, roteiros de 
visitação e plataforma on-line para a interlocução com o público, entre outras 
iniciativas voltadas para a Baía de Todos-os-Santos.  A Rede BTS é um espaço de 
comunicação e interação formado por mais de 150 empreendedores do turismo, 
de segmentos variados, com ênfase na sustentabilidade. Ela foi implantada no 
âmbito do Prodetur, programa desenvolvido pela Setur-BA para fomentar 
atividades turísticas na Baía de Todos-os-Santos, com intervenções nas áreas de 
infraestrutura, cultura, inclusão social e preservação ambiental (Setur-ba). 
 
 

 O turismo no Brasil cresceu 12% em 2021 na comparação com o ano anterior, 
mostra levantamento do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). O percentual 
representa faturamento de R$ 152,4 bilhões. O volume, no entanto, ainda está 
abaixo do verificado em 2019, quando a soma alcançou R$ 201,2 bilhões, 24,2% a 
mais, já descontada a inflação do período. Transporte aéreo foi a atividade que 
mais cresceu, com alta de 28% e faturamento anual de R$ 37,7 bilhões. Em 
seguida, está o grupo de alojamento e alimentação, com acréscimo de 13,1%, 
somando R$ 45,2 bilhões. Essas foram as atividades com maior retração em 2020, 
o que explica, em parte, as altas mais expressivas. Para a FecomercioSP, 
entretanto, observa-se “recuperação sólida” com o avanço da vacinação (Valor 
econômico). 
 
 
Comércio Exterior 
 

 O comércio mundial bateu recorde em 2021, mas deve desacelerar ligeiramente 
no primeiro trimestre deste ano, segundo projeções da Agência das Nações Unidas 
para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). O valor do comércio global atingiu 
um nível recorde de US$ 28,5 trilhões em 2021, numa alta de 25% em relação a 
2020 e de 13% comparado a antes da pandemia de Covid em 2019. Em base anual, 
o comércio de mercadorias superou fortemente o comércio de serviços, com um 
aumento de cerca de 27% e 17%, respectivamente. No quarto trimestre de 2021, o 
comércio de mercadorias aumentou mais fortemente para os países em 



 

11 

Semanal (17/02/22 a 23/02/2022)  
0427/06/2021) 

 
desenvolvimento do que para os desenvolvidos. O comércio agrícola cresceu 20% 
em relação a 2020, em valor (Valor Econômico, 18/02/22). 
 

 A tensão entre Rússia e Ucrânia expõe os produtores rurais brasileiros à 
possibilidade de novos aumentos nos preços dos fertilizantes químicos e até de 
uma eventual interrupção no fornecimento dos insumos fabricados nesses países. 
Ambos também são importadores de grãos e de carnes do Brasil. Segundo o 
secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, 
Orlando Ribeiro, se a situação se agravar, poderá haver impacto no mercado de 
fertilizantes e “se passar de tensão para ação, poderemos esperar maior pressão 
sobre os preços. Mas não trabalhamos com a hipótese de falta desses insumos” 
(Valor Econômico, 23/02/22). 
 

 O agravamento da crise entre Rússia e Ucrânia fez o trigo disparar na bolsa de 
Chicago - o que também puxou para cima as cotações de milho e soja. O contrato 
do trigo para maio, o mais negociado no momento, subiu 6,03% (48,50 centavos 
de dólar), a US$ 8,5250 o bushel. É o maior patamar desde novembro. Os traders 
reagiram à escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Esse cenário gerou 
apreensão no mercado, que passou a considerar que um conflito militar está cada 
vez mais próximo. E, se isso ocorrer, as exportações de trigo poderão sofrer forte 
abalo. Rússia e Ucrânia serão responsáveis por 28,5% de exportações globais, 
estimadas em 206,7 milhões de toneladas nesta safra 2021/22, segundo as 
estimativas mais recentes do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). A 
Bahia é grande importadora do produto, tendo comprado em 2021 no exterior, 
710,8 mil toneladas, o correspondente a US$ 189,7 milhões e incremento de 4,3% 
em relação a 2020.  A maior parte das compras tem origem na Argentina (88,2%). 
Mas há também fornecimento dos EUA, Rússia e Uruguai. 
 

 O novo paradigma para a organização das cadeias globais de valor, apoiado em 
resiliência a choques de oferta e em redundância de produção, abre uma 
oportunidade para a concretização de um acordo comercial entre o Mercado 
Comum do Sul (Mercosul) e Coreia do Sul. O tratado pode ir além de questões 
tarifárias, englobando não somente barreiras não tarifárias, serviços e compras 
governamentais, mas também uma cooperação técnica efetiva, com criação de um 
fundo bilateral que garanta projetos conjuntos de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) em áreas estratégicas. Essas são algumas das direções apontadas por 
relatórios elaborados conjuntamente pelo Núcleo de Prospecção e Inteligência 
Internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV NPII) e pela Korea Foundation. 
Especialistas sul-coreanos e dos países do Mercosul se reuniram para apresentar 
de forma consensual possíveis estratégias e mecanismos que ajudem a viabilizar o 
acordo comercial. O acordo começou a ser desenhado oficialmente em 2018. A 
última rodada de negociação foi em setembro do ano passado (Valor Econômico, 
18/02/22). 
 

 Vários ministros de Agricultura da União Europeia (UE) defenderam a ampliação da 
lista de commodities a serem proibidas de entrar no mercado europeu por 
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vinculação com desmatamento e degradação das florestas, o que tende a ampliar a 
pressão sobre exportações brasileiras em futuro próximo. Outros mostraram 
inquietação com os custos da futura regulação europeia para suas companhias. Em 
sua proposta feita em novembro de 2021, a Comissão Europeia, o braço executivo 
da UE, listou seis commodities a serem alvejadas, com base em estudos de impacto 
e representando a maior parte do desmatamento induzido pelo bloco: óleo de 
palma (33,95%), soja (32,83%), madeira (8,62%), cacau (7,54%), café (7,01%) e 
carne bovina (5,01%) (Valor Econômico, 22/02/22). 
 

 Embora as tensões geopolíticas tenham aumentado nos últimos dias, diante da 
escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, a dinâmica positiva do real tem saltado 
aos olhos. Com o diferencial de juros entre Brasil e exterior nas alturas e a entrada 
expressiva de capital estrangeiro no mercado acionário doméstico, o dólar foi se 
afastando do pico de R$ 5,71 visto no início de janeiro, para encerrar em 22/02, 
negociado a R$ 5,0511, menor patamar desde 1º de julho de 2021. O movimento 
tem surpreendido profissionais do mercado e, mesmo com a forte valorização 
recente do real, gestoras mantêm visão relativamente otimista, com um potencial 
para apreciação adicional da moeda brasileira. No acumulado do ano, o dólar exibe 
queda de 9,39% contra o real, em movimento bem mais intenso que o observado 
em outros mercados emergentes. A origem da valorização está no diferencial de 
juro real que tem feito o mercado dar essa boa pernada, além da tese de reversão 
do fluxo, com o capital saindo das bolsas dos mercados desenvolvidos e voltando 
para emergentes. (Valor Econômico, 23/02/22). 
 
 

Finanças Públicas 
 

 Indo de encontro às projeções do governo, e de outras estimativas, a Instituição 
Fiscal Independente  (IFI) do Senado Federal prevê um déficit primário de R$ 106,2 
bilhões, em valores nominais. 
 

 Vale dizer que a estimativa mais recente do governo foi de R$ 76,2 bilhões, e do 
mesmo modo, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, 
através do Relatório Prisma Fiscal, com atualização neste mês, prevê um déficit 
deR$ 74,0 bilhões. 
 

 Segundo a IFI os valores superiores para o déficit se dão por dois aspectos 
estruturais.  O primeiro se refere à trajetória da arrecadação que tende a ter 
menos desempenho, em termos reais, do que no ano de 2021.  
 
 

 A economia deverá sofrer desaceleração de 4,6%, em 2021, para 0,5%, em 2022. 
Ao mesmo tempo em que a inflação deverá será menor no ano de 2022, com 
possível depreciação da taxa de câmbio.  
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 Vale dizer ainda que houve aumento do espaço fiscal para despesas primárias. Esse 

é o segundo fator que justifica a perspectiva de piora no déficit primário do 
governo central, comparando 2022 em relação a 2021.  
 
 

 O espaço nas despesas primárias de R$ 112,6 bilhões foi promovido pelas Emendas 
Constitucionais (EC) nº 113 e 114 de 2021, que geraram, ao mesmo tempo, 
mudanças na regra do teto de gastos e restringiram despesas com o pagamento de 
precatórios anuais por parte da União. Ou seja, o aumento das despesas primárias 
associado ao menor crescimento da receita vão gerar previsão de piora no 
resultado primário da União em 2022. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

Mensal Ano 12 Meses Jan. Fev. Mar. Abr. Tendência 

Indústria (dez.) -10,5 -13,2 -13,2 -7.6 -5,9 -4,5  
 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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