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CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 
 

A economia da  Alemanha cresceu levemente no primeiro trimestre de 2022 em relação 
período anterior. Os investimentos maiores compensados pelos impactos da guerra na 
Ucrânia e da Covid-19 segundo especialistas devem pesar mais nos três meses 
subsequentes. 
 
A maior economia da Europa cresceu 0,2% na comparação trimestral e 3,8% em relação 
ao mesmo período do ano anterior, segundo informações da Agência Federal de 
Estatística, confirmando a Pesquisa da Reuters que projetou avanços de 0,2% e 3,7%, 
respectivamente (REUTERS, 25/05/2022). 
 
Os dados finais e oficiais sobre os 3 primeiros meses do ano revelam que a  
Alemanha evitou uma recessão, em geral definida como dois trimestres consecutivos de 
contração, depois que o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,3% no quarto trimestre de 
2021. 
 
Enquanto os gastos das famílias e do governo permaneceram no mesmo nível do 
trimestre anterior, as exportações caíram no início do ano, e os investimentos cresceram. 
Os investimentos em construção, impulsionados pelo clima ameno, aumentaram 4,6% em 
relação ao trimestre anterior. Apesar dos aumentos de preços, os investimentos em 
máquinas e equipamentos cresceram 2,5%. 
 
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sinalizou para um aumento de 
meio ponto nas principais taxas de juros do BCE. Em um post em blog afirmou que é 
"muito provável" que o BCE encerre sua política de taxas negativas até o final do terceiro 
trimestre. Ela também deu a entender que o BCE anunciaria em sua reunião de junho o 
fim das compras líquidas de ativos a partir do início de julho. 
 
Após o anúncio, o euro atingiu seu nível mais alto em três semanas,, forçando o dólar a 
uma retração mais profunda dos ganhos obtidos quando os EUA pareciam ser a única 
grande economia avançada a apertar a política monetária. 
 
Lagarde repetiu a cautela do BCE sobre sufocar uma recuperação já sob pressão dos altos 
preços da energia e da instabilidade mais ampla, causada pela guerra da Rússia na 
Ucrânia. Ela teve algum alívio nas perspectivas econômicas, já que a confiança das 
empresas na maior economia da zona do euro, a Alemanha, melhorou de forma 
surpreendentemente, especialmente em maio. 

 

https://br.investing.com/economic-calendar/ecb-president-lagarde-speaks-1965
https://br.investing.com/economic-calendar/ecb-interest-rate-decision-164
https://br.investing.com/currencies/eur-usd
https://br.investing.com/economic-calendar/german-ifo-business-climate-index-132
https://br.investing.com/economic-calendar/german-ifo-business-climate-index-132
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1.2 Cenário Nacional 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a prévia da inflação 
desacelerou para 0,59% em maio e ficou 1,14 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 
abril (1,73%). Esse índice é o maior do indicador para o mês desde 2016 (0,86%). No ano, o 
IPCA-15 acumula alta de 4,93%.  
 
O acumulado dos últimos 12 meses é de 12,20%, acima dos 12,03% registrados em abril, 
sendo a maior taxa para o índice desde novembro de 2003, quando o acumulado foi de 
12,69%. A taxa de maio de 2021 foi de 0,44%. Todos os grupos de produtos e serviços 
pesquisados apresentaram aumento nos preços, exceto habitação (-3,85%), influenciado 
pela queda de 14,09% na energia elétrica. 
 
A maior alta no resultado veio de Saúde e cuidados pessoais (2,19%), que contribuiu com 
0,27 p.p. no índice de maio. O item de maior influência no grupo e no IPCA-15 de maio foi 
produtos farmacêuticos, com aumento de 5,24% nos preços (0,17 p.p. de impacto no 
resultado), registrado após o reajuste de até 10,89% autorizado pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED). Também pressionaram o resultado do grupo os 
itens de higiene pessoal, o segundo maior a apresentar alta de 3,03%, com impacto de 
0,11 p.p. no índice do mêsJá o maior impacto positivono resultado do IPCA-15 no mês de 
maio foi do grupo dos Transportes (0,40 p.p.), que registrou alta de 1,80%. O resultado 
apresenta desaceleração em relação a abril (3,43%). A maior contribuição (0,09 p.p.) para 
o grupo veio do item passagens aéreas (18,40%), cujos preços subiram pelo segundo mês 
consecutivo (em abril, a alta foi de 9,43%).  
 
Os combustíveis (2,05%) também seguem em alta, embora a variação tenha sido inferior à 
registrada no mês anterior (7,54%). Chamam a atenção aumentos da gasolina (1,24%) e do 
etanol (7,79%). Também merece destaque o seguro de veículo (3,48%), que já acumula 
18,24% de variação no ano. 
 
Outro grupo que desacelerou foi Alimentação e bebidas: 1,52% em maio frente aos 2,25% 
de abril.  A maior influência foi dos alimentos para consumo no domicílio (1,71%). Entre os 
itens com as maiores altas estão o leite longa vida (7,99%) e a batata-inglesa (16,78%) que 
tiveram impactos de 0,06 p.p. e 0,04 p.p., respectivamente. Ainda houve alta na cebola 
(14,87%) e no pão francês (3,84%). Já as frutas (-2,47%), o tomate (-11%) e a cenoura (-
16,19%) registraram quedas, esta última após alta expressiva em abril de 15,02%. 
 
A única queda de preços entre os grupos foi em Habitação (-3,85%), puxada pela energia 
elétrica (-14,09%), que teve impacto de -0,69 p.p. no IPCA-15 de maio. Cabe lembrar que, 
a partir de 16 de abril, passou a vigorar a bandeira verde, em que não há cobrança 
adicional na conta de luz. Após seis meses de bandeira “Escassez Hídrica”, com acréscimo 
de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. 
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Quanto às regiões, todas as áreas pesquisadas no IPCA-15 de maio apresentaram alta, 
sendo a maior variação em Fortaleza (1,29%), explicada pelos itens de higiene pessoal 
(3,59%) e pelo reajuste de 24,23% nas tarifas de energia elétrica (-2,18%), que ocasionou 
uma redução menor no subitem em relação à observada em outras áreas. 
 
Já o menor resultado regional foi em Curitiba (0,12%), onde, além do recuo de quase 
18,0% da energia elétrica (-17,62%), houve queda nos preços de alimentos como a 
cenoura (-19,88%) e o tomate (-13,72%). 
 
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve queda de 3,1 pontos neste mês, 
para 75,5 pontos. O Índice de Situação Atual (ISA), que reflete o sentimento do 
consumidor sobre o momento presente, ficou estável em 69,1 pontos, enquanto o Índice 
de Expectativas (IE), que abrange a percepção sobre os próximos meses, recuou 5,1 
pontos, para 81,0 pontos, menor nível desde janeiro passado (80,7 pontos). 
 
De acordo com a coordenadora das sondagens, Viviane Seda Bittencourt "os últimos 
resultados da confiança do consumidor mostram que apesar da melhora da pandemia e 
do pacote de incentivos para alívio da pressão financeira das famílias, a inflação e a 
dificuldade de obter emprego continuam impactando negativamente as famílias, 
principalmente as de menor renda".  Para Bittencourt "além disso, há uma preocupação 
com as perspectivas futuras que serão afetadas por um ano eleitoral que promete ser 
bastante acirrado. O cenário para os próximos meses não sinaliza uma tendência clara de 
recuperação, principalmente diante dos desafios expostos".  
 
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), registrou recuo de 67 pontos em abril.  O indicador de confiança de 
abril, portanto, foi maior do que o observado no mês de março (-164 pontos) e no mesmo 
mês do ano passado (-275 pontos). Além do mais, trata-se do maior patamar desde agosto 
de 2021 (-41 pontos), ou seja, o maior nível de confiança do empresariado local em oito 
meses.  
 
O indicador abaixo de zero revelado no mês, entretanto, significou a permanência do 
pessimismo no meio empresarial baiano pela 26ª vez consecutiva. A confiança do 
empresariado local, assim, permaneceu na zona de Pessimismo Moderado pela 12ª vez 
seguida.  
 
A alta do nível de confiança de março a abril não aconteceu de forma generalizada, visto 
que não foi realidade para a indústria, uma das quatro atividades econômicas. No 
comparativo com o mesmo mês do ano antecedente, a despeito da expansão do indicador 
geral em um ano, a Indústria foi um dos setores que apresentou retração. 
 
A seguir são apresentados os setores econômicos, dando destaque às principais 
ocorrências da semana. 
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Agropecuária 
 

 Os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu oitavo 

levantamento para o calendário agrícola 2021/2022, estimam uma produção de 

11,9 milhões de toneladas de grãos na Bahia, no período,  o que representa uma 

alta de 10,9% em relação ao ciclo 2020/2021. Em relação ao levantamento do mês 

anterior, houve uma variação negativa de 1,5 ponto percentual (CONAB, 2022). 

 

 A área plantada total deve alcançar em torno de 3,52 milhões de hectares, 

superando em 6,8% à do ciclo anterior. O rendimento médio, por sua vez, ficou 

calculado em torno de 3,43 t/ha, superior em 5,3% na mesma base de comparação 

(CONAB, 2022).  

 

 O volume de produção do algodão ficou estimado em 1,43 milhão de toneladas, o 

que representa crescimento de 13,0% sobre o ciclo anterior. A área plantada de 

308 mil hectares é 15,2% superior à de 2020/2021 (CONAB, 2022). 

 

 Para a soja, a Conab espera uma produção superior (6,9 milhões de toneladas) ao 

recorde observado na safra passada (6,8 milhões), apontando um crescimento de 

1,5%. A estimativa de área plantada também apresentou expansão (5,8%), 

totalizando 1,8 milhão de hectares (CONAB, 2022).  

 

 Criada no epicentro da produção cacaueira do Pará para processar a amêndoa 

produzida no Brasil, a Gencau está começando agora a executar um plano de 

ampliação de suas operações com o qual pretende ganhar espaço nas cadeias de 

fornecimento da indústria global de chocolate (VALOR ECONÔMICO, 19/05/2022).  

 

 É na Bahia, no entanto, que a Gencau pretende se catapultar no mercado. Em 

2020, a empresa comprou uma processadora de cacau destinada à produção de 

derivados para chocolates especiais. Localizada em Ibirapitanga, perto do polo 

comercial de Gandu, a unidade pertenceu à CooperBahia, um grupo de pequenos e 

grandes agricultores dedicados à produção de  cacau fino, que a comprou da 

Fundação Norberto Odebrecht (VALOR ECONÔMICO, 19/05/2022). 

 

 No início deste ano, a empresa obteve um benefício fiscal do governo baiano para 

colocar em operação uma planta moageira que ela comprou no Estado. O avanço 

da empresa na Bahia, que protagonizou a história da cacauicultura no Brasil, 

poderá colocá-la entre as três maiores processadoras de amêndoa do país (VALOR 

ECONÔMICO, 19/05/2022). 

 

 A unidade baiana deverá receber cacau de produtores da Bahia e do Espírito 

Santo. Já a planta do Pará recebe basicamente amêndoas do Estado, mas também 
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de Rondônia. Essa diversificação geográfica tem como propósito garantir 

chocolates com características próprias de cada local, o que pode ajudar na criação 

de produtos mais elaborados, ou “gourmet” (VALOR ECONÔMICO, 19/05/2022). 
 
 

 Na avaliação de Adriano Sartori Pedro, empresário da companhia Gencau “existem 

sabores específicos em cada uma das origens. Estamos evoluindo no sabor junto 

com os clientes, o que requer amêndoas melhores. Isso nos faz avançar na Bahia”. 

Segundo ele, a preocupação com sabores específicos pode atrair o interesse de 

clientes internacionais.  “Com esse trabalho, esperamos atrair os maiores 

fabricantes de chocolate do mundo”(VALOR ECONÔMICO, 19/05/2022). 

 

Indústria 
 

 O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) por setor, da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) mostra os impactos da incerteza sobre a regularização 

das cadeias de suprimento na percepção do setor industrial. De acordo com a 

pesquisa, o indicador subiu em 14 setores, caiu em 13 e permaneceu neutra em 

dois (CNI, 20/05/2022).  

 

 A queda de confiança foi maior nos setores: Produtos de borracha (-8,7 pontos) e 

Produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal (-6,6 pontos). As maiores altas 

ocorreram nos setores Biocombustíveis (+4,5pontos) e Máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos (+3,4 pontos) (CNI, 20/05/2022). 

  

 Até 2025, a Bahia precisará qualificar 350 mil pessoas em ocupações industriais, 

sendo 80 mil em formação inicial – para repor inativos e preencher novas vagas – e 

270 mil em formação continuada, para trabalhadores que devem se atualizar. 

Esses dados são apresentados no Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, estudo 

realizado pelo Observatório Nacional da Indústria. Isso significa que, da 

necessidade de formação nos próximos quatro anos, 77% serão em 

aperfeiçoamento (FIEB, 23/05/2022). 

 

 A montadora Ford informou ao governo da Bahia que irá expandir a equipe do 

centro de engenharia da companhia, com cerca de mil profissionais de engenharia, 

com a contratação de mais quinhentos engenheiros. A equipe de pesquisa e 

desenvolvimento de produto, que trabalhava dentro das instalações da fábrica e 

que agora está sendo vendida, foi deslocada para o Cimatec Park, do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) (VALOR ECONÔMICO, 25/05/2022).  
 

 Cimatec Park, trata-se de um complexo tecnológico, com laboratórios e pista de 

testes de veículos, localizado em Camaçari. A área inclui instalações específicas 

para os engenheiros da Ford. Além da área automotiva, o Cimatec Park desenvolve 
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projetos para abrigar a demanda por pesquisa na área de energia eólica, naval, 

petroquímica, biotecnologia e petróleo e gás (VALOR ECONÔMICO, 25/05/2022). 

 

 Em maio de 2022, a indústria da construção apresentou relativa estabilidade em 

relação a abril. O Índice de Confiança do Empresário (ICEI) registrou continuidade 

do otimismo, sustentado por expectativas positivas para os próximos seis meses, 

pois a avaliação sobre a situação corrente segue desfavorável. O índice do nível de 

atividade ficou em 50,1 pontos em abril de 2022, registrando recuo de 1,2 ponto 

com relação a março. O índice não apresentava valor acima dos 50 pontos para o 

mês de abril desde 2012, quando registrou 50,6 pontos (CNI, 19/05/2022).  

 

 O índice do número de empregados ficou em 50,7 pontos, representando aumento 

de 0,7 ponto frente a março. Assim como o ocorrido para o nível de atividade, o 

valor do índice é o maior para abril desde 2012, quando registrou 51 pontos (CNI, 

19/05/2022). 

 

 Em abril de 2022, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) caiu 1 ponto 

percentual na comparação com março, de 68% para 67%. Ainda assim, é o maior 

percentual para o mês desde 2014 (69%) (CNI, 19/05/2022). 

 

 Em maio de 2022, o índice de intenção de investimento da indústria da construção 

subiu 2,0 pontos, para 44,8 pontos, retornando ao patamar de janeiro. Esse é o 

maior valor desde agosto de 2021, quando foi registrado 45,4 pontos (CNI, 

19/05/2022). 
 

 

Comércio Varejista 
 

 O varejo de vestuário, calçados e acessórios deve responder por um volume de 

vendas de R$ 13,76 bilhões entre maio e agosto deste ano, segundo levantamento 

da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Esse 

estudo foi feito com base nos dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e da 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e levou em consideração além dos meses mais frios o período de 

lançamento de coleções de inverno a partir de maio. De acordo com os resultados, 

historicamente, durante a estação, o segmento de vestuário apresenta um 

incremento médio de 9,2% nas vendas, em comparação com as estações 

intermediárias, primavera e outono (CNC, 19/05/2022). 

 

 O estudo da CNC revelou que entre as unidades da Federação, São Paulo deverá 

apresentar o maior volume de vendas, R$ 4,27 bilhões, seguido de Minas Gerais, 

com R$ 1,50 bilhão, e Rio Grande do Sul, com R$ 1,44 bilhão. Na comparação entre 
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as estações, o estado sulista se destaca, com um volume médio de vendas de 

11,8%, superior ao registrado na primavera e outono (CNC, 19/05/2022). 

 

 Em maio, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV recuou 3,1 pontos 

ficando com 75,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,8 ponto, 

passando a registrar 76,3 pontos (FGV IBRE, 25/05/2022). 

 

 O que mais influenciou o recuo do ICC em maio foi o quesito que mede à situação 

financeira familiar nos próximos meses. Após três meses de alta, o indicador 

recuou 9,6 pontos, registrando 81,3 pontos. As perspectivas sobre a situação 

econômica também se tornaram mais pessimista, com queda de 4,9 pontos no 

indicador apresentando 96,7 pontos, menor pontuação deste março de 2021 (92,1 

pontos) (FGV IBRE, 25/05/2022). 

 

 O ICC de maio mostrou que houve queda da confiança em todas as faixas de renda, 

exceto para as famílias com renda mensal entre R$ 2.100,00 e R$ 4.800,00. A 

queda mais intensa ocorreu para os consumidores com nível de renda mais baixo 

(R$ 2.100,00 mensais), com recuo do ICC em 9,4 pontos, ficando em 66,8 pontos, 

menor valor desde dezembro de 2021 (FGV IBRE, 25/05/2022). 

 

 O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de maio indicou 

que os preços de combustíveis subiram 2,05%. Como prévia da inflação oficial no 

país se observa alta desses preços pelo terceiro mês seguido. Em março o avanço 

foi de 0,33% e em abril 7,54%, reflexo dos reajustes nos preços da Petrobras nas 

refinarias, em 11 de março, após o início da guerra na Ucrânia. Em maio, o 

aumento da gasolina foi de 1,24%, etanol 7,79%, 2,15% no óleo diesel e 5,88% no 

gás veicular (VALOR ECONÔMICO, 24/05/2022). 

 

 O indicador Intenção de Consumo das Famílias (ICF) da Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) subiu 4,4% em maio ante abril, 

passando para 79,5 pontos. Esse aumento levou o ICF a atingir o maior patamar 

desde maio de 2020 (81,7 pontos) (VALOR ECONÔMICO, 25/05/2022). 

 
 
Serviços & Turismo 

 

 O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), calculado pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), marcou -67 

pontos em abril, indicando, portanto, um nível de confiança maior do que o 

observado no mês imediatamente antecedente (-164 pontos) e no mesmo mês do 

ano passado (-275 pontos). Trata-se do maior patamar desde agosto de 2021 (-41 

pontos), ou seja, o maior nível de confiança do empresariado local em oito meses 

(SEI). 
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 De março a abril, o setor de Serviços, após recuo, exibiu aumento da confiança, 

uma elevação de 148 pontos – a mais intensa entre as atividades nessa base de 

comparação. O indicador, entretanto, permaneceu abaixo de zero, o que ocorre 

desde março de 2020. Em relação ao mesmo mês de um ano antes, houve um 

progresso de 310 pontos, a maior expansão anual entre os grupamentos. A 

confiança se posicionou superior à média histórica em 176 pontos (SEI). 

 

 O setor de restaurantes não recuperou, em 2021, nem metade das vagas perdidas 

em 2020. A constatação é de um estudo da consultoria Future Tank, a pedido da 

Associação Nacional de Restaurantes (ANR), com base em dados do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (Caged). A ANR destaca que, em 2020, foram 

fechadas 211.399 vagas devido à pandemia de covid-19. Em 2021, foram criadas 

2,73 milhões de vagas no país. Do total, o setor de restaurantes respondeu por 

97.933 novos postos de trabalho, segundo no ranking, ficando atrás dos 

supermercados, com 98.906 vagas, informa a entidade. 

 

 No geral, o mercado de trabalho de restaurantes no Brasil encolheu 8,7% durante 

a pandemia, com saldo negativo de empregos em 2020 e 2021 de 113.466 vagas, 

afirma o estudo. Ao fim de 2021, o país tinha 1,19 milhão de trabalhadores do 

setor com carteira assinada. Fernando Blower, diretor executivo da ANR, afirma, 

em nota, que o movimento do verão em algumas localidades do país criou uma 

falsa visão de crescimento mais acelerado. Para ele, “a verdade é que nosso setor 

ainda sofre muito as consequências da pandemia”(VALOR ECONÔMICO). 

 

 O estudo mostra mais otimismo em relação a 2022. Nos primeiros dois meses do 

ano, foram gerados 8.705 novos postos de trabalho, com alta de 35% frente aos 

6.421 em igual período de 2021. Segundo a Future Tank mesmo que esse ritmo 

seja mantido, seriam necessários mais dois anos para repor os postos fechados  

(VALOR ECONÔMICO). 

 

 Como prova da força do turismo doméstico na retomada das viagens, nos 

primeiros três meses deste ano, 86% das vendas realizadas por operadoras e 

agências de viagens tiveram como destino o Brasil. O Nordeste continuou sendo o 

destino mais procurado, com Salvador (BA) ocupando o primeiro lugar no ranking, 

seguida por Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Natal (RN). Os dados foram divulgados 

nesta terça-feira (24.05) pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo 

(Braztoa) (VALOR ECONÔMICO). 

 

 Como resultado desses números, no primeiro trimestre do ano o desempenho das 

operadoras e agências se manteve em ritmo de recuperação. Cerca de 85,0% 

faturaram mais ou alcançaram pelo menos a margem de 76,0% do mesmo período 

de 2021. Os dados do estudo, desenvolvido em parceria com a SPRINT Dados, 

indicam, ainda, que 71% dos embarques nacionais realizados nos primeiros três 
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meses do ano foram de novas vendas, ou seja, de serviços adquiridos neste mesmo 

período para viagens imediatas (VALOR ECONÔMICO). 

 

 Em relação às viagens internacionais, 85,2% das operadoras e agências de viagem 

informaram que a procura cresceu muito ou muitíssimo, sendo a abertura de 

fronteiras e a queda gradativa do dólar os principais responsáveis por esse avanço. 

Entre os destaques nas buscas estiveram a Europa (59%), Estados Unidos (40%) e 

Argentina (25%). Já entre os produtos mais comprados nas viagens internacionais, 

destacaram-se a temática de Luxo, Praia e Sol, além da Cultural (VALOR 

ECONÔMICO). 

 

 “Esse cenário mostra que a demanda reprimida por viagens segue se 

concretizando, com embarques mais próximos entre as pessoas de maior poder 

aquisitivo – vide o destaque para as viagens de luxo -, mas também ganhando 

força entre todos os brasileiros que amam viajar e que estão se organizando para 

que o tão desejado roteiro dos sonhos saia do papel e se torne realidade”, 

reforçou Roberto Haro Nedelciu, presidente da BRAZTOA (VALOR ECONÔMICO). 

 

 Os feriados da Semana Santa, de Tiradentes e a retomada dos grandes eventos no 

país impulsionaram o turismo nos principais destinos nacionais em abril. Cidades 

como Bonito (MS), Balneário Camboriú (SC), Salvador (BA) e Florianópolis (SC) 

registraram números expressivos de visitações e, consequentemente, recordes na 

taxa de ocupação hoteleira no último mês. Além dos meios de hospedagem, outros 

segmentos da economia turística, como os bares e restaurantes, também foram 

alcançados pela alta do fluxo turístico (MTur). 

 

 Em Bonito (MS), por exemplo, mais de 22,5 mil pessoas visitaram a cidade no 

período. Trata-se da melhor taxa dos últimos sete anos, de acordo com o 

Observatório de Turismo (OTEB). Outros municípios sul-mato-grossenses também 

registraram números positivos em abril, foi o caso de Corumbá e Ponta Porã, que 

registraram índice acima de 60% de ocupação hoteleira. Quem também 

apresentou recorde neste mês foi Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O 

destino apresentou um aumento de 92% de ocupação, comparado ao mesmo 

período de 2021, e alcançou um recorde histórico de 68,79% de taxa hoteleira, 

conforme dados levantados pelo Balneário Camboriú Convention & Visitors 

Bureau. Da mesma forma, Florianópolis (SC) registrou crescimento de 9,5% 

comparado ao mesmo mês de 2019, período pré-pandemia (MTur). 

 

 Os bons números ainda atingiram alguns destinos da região Nordeste, caso de 

Salvador e Porto Seguro, na Bahia. Na capital baiana a taxa de ocupação hoteleira 

no mês de abril chegou a 56,79%. O índice é superior ao registrado em 2019, 

quando 53,18% dos leitos ofertados estavam com hóspedes. Em Porto Seguro, o 

último mês foi atípico. Segundo os gestores locais, dos cerca de 75 mil leitos, 
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distribuídos entre Porto Seguro e os distritos Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva, 

95% estiveram ocupados. Ainda de acordo com os hoteleiros, o número de turistas 

tem se equiparado, durante as semanas dos feriados, ao movimento visto na 

semana de Réveillon de anos anteriores à pandemia de Covid-19 (MTur). 
 
 

 A volta dos eventos corporativos rendeu à rede hoteleira de Campinas (SP) uma 

alta expressiva na taxa de ocupação. Dados do Campinas e Região Convention & 

Visitors Bureau apontaram que a média em abril foi de 55,28% contra 50,28% 

registrados no mês anterior, março. Os números comprovam o retorno dos turistas 

à cidade iniciado no final de 2021 e que já é superior à fase anterior à pandemia 

(MTur). 

 

 Os maiores custos diante do aumento das passagens aéreas e a variante ômicron 

levaram a uma desaceleração na retomada dos negócios das operadoras de 

viagens do país no primeiro trimestre. A perspectiva, entretanto, é de melhora no 

segundo trimestre com um câmbio mais favorável ao turista brasileiro e também 

com o melhor cenário para a pandemia - com a liberação do uso de máscaras. Mas 

a preocupação com os custos ainda será um desafio, uma vez que as passagens 

aéreas têm sido sustentadas pela disparada do petróleo ante a guerra na Ucrânia 

(VALOR ECONÔMICO). 

 

 No primeiro trimestre, 25,91% das operadoras tiveram um faturamento acima de 

76% do registrado em igual período de 2019 - ou seja, contra o pré-pandemia. O 

número mostra uma queda ante o percentual de operadoras que atingiram este 

patamar no quarto trimestre do ano passado, de 30,33%. Os dados foram 

divulgados pela Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) nesta 

terça-feira. No total, 48,1% das operadoras venderam até 50% do que costumavam 

vender no pré-pandemia entre janeiro e março (VALOR ECONÔMICO). 

 

 O enfraquecimento também é visto no percentual de novas vendas sobre os 

embarques realizados pelas operadoras. No primeiro trimestre, de todos os 

embarques internacionais, 67,5% vieram de novas vendas (o restante é 

remarcação). No quarto trimestre, o percentual de novas vendas era maior, de 

70,1%. Das vendas realizadas entre janeiro e março de 2022, 86% foram para 

viagens nacionais e 14% para o internacional. O Nordeste se mantém como região 

mais vendida. No ranking dos destinos, o primeiro lugar ficou com Salvador, 

seguido de Fortaleza, Maceió e Natal em segundo lugar, e Porto de Galinhas e 

Porto Seguro empatados na terceira colocação (VALOR ECONÔMICO). 

 

 Sobre a data de realização das viagens nacionais comercializadas nos três 

primeiros meses de 2022, 46,2% foram para embarque já no primeiro trimestre do 

ano, 24,9% para o segundo trimestre, 23,1% para o segundo semestre do ano, e 

5,9% acontecerão em 2023 ou depois (VALOR ECONÔMICO). 
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Comércio Exterior 

 
 A balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou superávit de US$ 43,7 

bilhões no acumulado do ano, até abril, de acordo com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). O setor foi o responsável por puxar o saldo positivo da 
balança comercial brasileira, que apresentou um superávit de mais de US$ 20,2 
bilhões no acumulado do ano, também até abril de 2022 (AGÊNCIA BRASIL, 
20/05/2022).  
 

 De acordo com os dados divulgados pelo Ipea, as exportações do setor do 
agronegócio este ano foram de US$ 48,711 bilhões, o que representa uma alta de 
34,9% em relação ao mesmo período de 2021. As importações registram 
estabilidade em relação ao ano passado, com alta de 0,7%, chegando a US$ 5 
bilhões. O saldo dos demais bens foi um déficit de US$ 23,5 bilhões (AGÊNCIA 
BRASIL, 20/05/2022).  
 

 Apenas no mês de abril, o agronegócio exportou US$ 14,9 bilhões, o que, de 
acordo com o Ipea, contribuiu para um superávit de US$ 13,6 bilhões no saldo da 
balança comercial do setor, crescimento de 15,2% frente ao mesmo mês de 2021 
(AGÊNCIA BRASIL, 20/05/2022).  
 

 Já as importações brasileiras do setor totalizaram US$ 1,3 bilhão no mês, com alta 
de 11,7% na comparação com abril de 2021. Os demais bens fecharam o mês de 
abril com déficit de US$ 5,5 bilhões, US$ 3,7 bilhões a mais que no mesmo período 
de 2021. Ainda assim, a balança comercial total encerrou abril com saldo positivo 
de US$ 8,1 bilhões (AGÊNCIA BRASIL, 20/05/2022). 
 

 As exportações da Bunge através do estado de Sergipe vêm se consolidando, e a 
parceria com a VLI para escoamento de grãos e farelo de milho e soja, via Terminal 
Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), é um grande exemplo disso. O terminal possibilita 
a exportação da produção das fábricas de farelo em Luís Eduardo Magalhães (BA) e 
Uruçui (PI), além de viabilizar a movimentação de outros volumes para exportação. 
A região conta com grandes desafios logísticos e o porto traz oportunidades e 
flexibilidade (GOVERNO DE SERGIPE, 23/05/2022). 
 

 Em 2020, a Bunge operou apenas um navio no TMIB, em 2021 foram dois, e em 
2022 são estimados seis embarques, sendo que quatro já estão contratados e mais 
dois em perspectiva. As exportações de farelo serão destinadas aos mercados 
europeu e asiático. Com a crescente demanda também de soja e milho na região 
da Bahia, o terminal pode ser um grande fomentador da exportação. As 
exportações através do Porto de Sergipe são fundamentais para desenvolver uma 
enorme cadeia que envolve a área do Petróleo, Gás e Fertilizantes no estado 
(GOVERNO DE SERGIPE, 23/05/2022). 
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Finanças Públicas 
 

 Segundo projeções sobre as contas públicas do governo central em 2022, o déficit 
primário alcançará R$ 19,2 bilhões (o equivalente a 0,2% do PIB), estando bem 
abaixo da última projeção de R$ 99,6 bilhões feita pela Instituição Fiscal 
Independente (IFI) em dezembro de 2021, o que se justifica pela previsão de 
aumento na arrecadação;     
 

 Segundo a IFI, no que tange a despesa, a estimativa é de crescimento de R$ 30,7 
bilhões, tendo em vista o aumento das despesas com pessoal, através do reajuste 
salarial linear de 5% previsto, a partir de julho, para os servidores federais. 
 

 Não obstante essa medida ainda não ter sido confirmada, alguns movimentos 
sociais com greves e paralisações em alguns órgãos, sinalizam para o caminho do 
reajuste. Ademais, outras despesas com sentenças judiciais e precatórios, e gastos 
sociais dentro do Auxílio Brasil ampliam, no médio prazo, a pressão sobre o 
descumprimento da regra do teto de gastos.  
 

 Vale dizer ainda que como a regra do teto de gastos limita medidas adicionais 
sobre as despesas, caso o governo atue com regras fiscais que visem ampliação de 
despesas, estas deverão ser ajustadas dentro do limite constitucional.  

 
 Isso, parcialmente justifica os motivos para a maior parte das medidas fiscais 

estarem sendo feitas na esfera das receitas, e do mesmo modo, o reajuste nos 
salários federais ainda não ter sido formalizado.  
 

 As projeções para 2022 e 2023 são positivas no que tange ao aumento da receita e 
do PIB nominal. Muito embora haja a perspectiva para uma piora no médio prazo, 
levando o resultado primário a um déficit de 1,0% do PIB causado pelos passivos 
das despesas com precatórios a serem quitadas até 2027. 
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Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2021/2022 

Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2022
(1)

 

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

Indústria (mar.) 8,6 2,3 -8,2 4,8 9,7 8,3  

 

Comércio (mar.) 5,7 -1,9 -0,3 3,2 4,8 6,6  

 

Serviços (mar.) 15,3 14,6 16,6 10,3 12,6 13,8  

 

Agricultura (abr.)
2
 6,2    6,2 6,2 6,2 

 

Exportações (abr.) 37,3 40,9 34,2  22,0 23,1 19,4 
 

Importações (abr.) 29,4 66,4 73,6  13,6 18,4 16,2 
 

ICMS (abr.)
3
 15,5 17,4 23,5  12,4 15,5 12,6 

 

FPE (abr.)
3
 31,6 25,1 34,6  18,0 26,5 52,5 

 
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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