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Semanal (20/01 a 26/01/2022) 

 
 

CENÁRIO ECONÔMICO 
 

1.1 Cenário Internacional 

O índice de preços ao consumidor na Área do Euro acelerou de uma alta interanual de 
4,9% em novembro para 5,0% em dezembro, conforme apontou a leitura final do 
indicador, divulgado pelo serviço de estatística da União Europeia, Eurostat. Trata-se do 
patamar mais alto desde julho de 1991. 
 
Na Alemanha, maior economia da região, a inflação ao consumidor acelerou para uma alta 
interanual de 5,3% (ante 5,2% em novembro), enquanto os preços ao produtor atingiram 
alta de 24,2% em relação ao mesmo período de 2020 (ante 19,2% em novembro). Esse 
comportamento da inflação, portanto, aumenta as atenções para a divulgação da ata 
referente à última reunião de política monetária do Banco Central Europeu, em 
dezembro.  
 
O índice de atividade de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Área 
do Euro recuou 0,9 ponto na leitura preliminar de janeiro, movimento explicado pela 
queda acentuada da produção no setor de serviços. A rápida disseminação da variante 
Ômicron levou ao reestabelecimento de muitas medidas de contenção em diversos países 
do bloco, inibindo a atividade na região. Ao mesmo tempo, a manufatura se mostra 
resiliente, se beneficiando do alívio às restrições de oferta. No entanto, os preços de bens 
e serviços seguem pressionados, à medida que o aumento dos salários e dos custos de 
energia têm sido compensados pela flexibilização dos custos de insumos na indústria. 
 

1.2 Cenário Nacional 

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a confiança do consumidor inicia o ano em 
queda. O índice de confiança do consumidor recuou 1,4 ponto na passagem de dezembro 
para janeiro, atingindo 74,1 pontos. O resultado refletiu a queda de 2,7 pontos do 
componente de expectativas, que reverteu a alta de dezembro e compensou o avanço de 
0,5 ponto do componente de situação presente neste mês. Ainda que o movimento de 
janeiro tenha sido influenciado pelo componente de expectativas, vale destacar que o 
patamar desse componente (80,7 pontos) ainda segue acima do de situação presente 
(66,1 pontos). 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado dia 26 pelo 
IBGE, mostrou que a inflação desacelerou para 0,58% em janeiro, após a alta de 0,78% no 
mês anterior. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 10,20%, abaixo dos 
10,42% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021, a taxa 
foi de 0,78%.  
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Esse resultado foi influenciado pelo recuo nos transportes (-0,41%), principalmente, com a 
queda nos preços da gasolina (-1,78%) e das passagens aéreas (-18,21%). Os dois subitens 
contribuíram com -0,12 p.p. cada no IPCA-15 de janeiro. Além disso, etanol (-3,89%) e o 
gás veicular (-0,26%) também tiveram variações negativas no período. 
 
A pesquisa mostra também que todas as áreas pesquisadas tiveram alta em janeiro. A 
maior variação foi da região metropolitana de Salvador (1,08%), cujo resultado foi puxado 
pelos itens de higiene pessoal (4,57%) e pelas frutas (9,90%). Já o menor resultado 
ocorreu em Brasília (0,19%), influenciado pelas quedas nos preços da gasolina (-4,89%) e 
das passagens aéreas (-14,37%). 
 
O presidente da República aprovou o Orçamento de 2022 com um corte de R$ 3,184 
bilhões nas despesas. O Ministério do Trabalho e Previdência foi o mais afetado, com uma 
redução de verba de R$ 1,068 bilhão. O órgão mais afetado foi o Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS). 
 
Outro ponto a ser destacado diz respeito aos investimentos que estão no menor patamar 
da história, a R$ 42,3 bilhões, segundo cálculos da Instituição Fiscal Independente (IFI). Ao 
mesmo tempo, R$ 89,1 bilhões foram reservados para o Auxílio Brasil, programa social 
apontado como plataforma eleitoral do presidente Bolsonaro. O Ministério da Educação 
também sofreu um corte de R$ 739 milhões, sendo o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) o mais afetado, com uma diminuição de R$ 499 milhões no 
orçamento da pasta. 
 
Em mensagem enviada ao Legislativo, o presidente justificou suas decisões como uma 
recomendação do Ministério da Economia e citou “inconstitucionalidade e contrariedade 
ao interesse público” presentes no texto aprovado pelo Congresso. 

 

1.3 Cenário Baiano 

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), apontou estabilidade 
(0,04%) em novembro de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior (série 
com ajuste sazonal), após avançar 1,8% em outubro. 

Quatro das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o índice para baixo, com 
destaque para Passageiros de ônibus intermunicipais (-4,7%), que apontou a variação 
negativa mais expressiva, seguida por Consumo de energia elétrica (-
2,5%), Combustíveis (-2,4%), e Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-
2,3%). Em contrapartida, Carga portuária (4,3%) e Passageiros de ônibus urbanos (2,2%) 
avançaram. 

O indicador avançou 17,4% quando comparado com o mês de novembro de 2020. Em 
onze meses, acumula alta de 12,5%, e nos últimos 12 meses acumula expansão de 9,0%. 

É importante destacar que o mês de novembro (até o dia 25) foi marcado pela liberação 
de eventos com até 3 mil pessoas. Essa medida contribuiu para que o índice não 
registrasse queda, mas não foi o suficiente para aumentar a movimentação econômica da 



 

3 

Semanal 20/01/22 a 26/01/2022)  
0427/06/2021) 

 
capital baiana em relação a outubro.  

Seguindo a mesma trajetória, o indicador avançou 17,4% quando comparado com o mês 
de novembro de 2020. Em onze meses, acumula alta de 12,5%, e nos últimos 12 meses 
acumula expansão de 9,0%. 

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), índice que avalia as expectativas 
do setor produtivo do estado, calculado pela SEI, marcou -157 pontos em dezembro. O 
nível de confiança, portanto, foi menor do que o observado no mês antecedente (-156 
pontos) e do que o registrado no mesmo mês do ano passado (-143 pontos). 

Esse resultado representou praticamente estabilidade. Com a quarta queda mensal 
seguida, parte da recuperação da confiança empresarial observada ao longo dos cinco 
meses de abril a agosto foi anulada. Em relação ao registrado um ano antes, a pontuação 
mais recente significou uma queda de 14 pontos. 

O indicador abaixo de zero revelado no mês, dessa maneira, significou a permanência do 
pessimismo no meio empresarial baiano pela 22ª vez consecutiva. A confiança do 
empresariado local, assim, permaneceu na zona de Pessimismo Moderado pela oitava vez 
seguida. 

O recuo do nível de confiança de novembro a dezembro não aconteceu de forma 
generalizada, visto que não foi realidade para duas das quatro atividades: Agropecuária e 
Comércio, no caso. No comparativo com o mesmo mês do ano antecedente, a despeito do 
encolhimento do indicador geral, um dos setores apresentou expansão. Em um ano, a 
atividade de Serviços foi a única com alta da confiança. 

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), a Bahia, desde o fim 
de 2021, passou a ser o estado com o maior número de parques eólicos instalados no país.  
O mais novo integrante do complexo da Bahia é o parque eólico Morro do Chapéu Sul II, 
localizado nos municípios de Morro do Chapéu e Cafarnaum. Entrou em operação em 
novembro e estará completamente conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) até o 
fim deste mês. Com capacidade instalada total de 353 megawatt (MW), o parque eólico 
foi construído pela Enel Green Power, linha de negócios de energia renovável do Grupo 
Enel. Ao todo, a companhia investiu cerca de R$ 1,92 bilhão na construção do 
empreendimento, que está localizado na mesma região onde a empresa construiu e 
opera, desde janeiro de 2018, o parque eólico Morro do Chapéu Sul (172 MW). 

 

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

Agropecuária 
 

 Na região Oeste da Bahia, o levantamento de safra realizado pelo Conselho 
Técnico da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), na primeira 
reunião entre os membros do Conselho, em 2022, promoveu o cruzamento de 
informações e os técnicos das entidades envolvidas fizeram um panorama sobre a 
safra 2021/2022, que é considerada atípica, por conta dos altos volumes de chuvas 
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registrados até o momento. De acordo com o presidente do Conselho Técnico, 
Orestes Mandelli, a plantação das lavouras de soja foi a melhor dos últimos anos, 
mesmo com a possibilidade de maior incidência de fungos e doenças por conta do 
excesso de chuvas, ainda assim os analistas optaram por manter as médias pré-
estabelecidas. Isto porque consideram cedo para chegar a números definitivos, 
porque há muitas áreas plantadas entre o final de outubro e o mês de novembro, 
que não serão afetadas porque estão enchendo de grãos agora. A expectativa é 
confirmar, para este ciclo, a média de 67 sacas por hectare, alcançada na safra 
anterior (Ascom AIBA, 25 jan. 2022).  
 

 Sobre o milho, a Aiba espera uma redução da média produtiva, de 180 para 175 
sacas por hectare, com a possibilidade de nova baixa nos próximos levantamentos. 
Isso também se deve ao excesso de chuvas, que dificulta a absorção de nitrogênio 
pela planta ou promove a lixiviação desse nutriente no solo (Ascom AIBA, 25 jan. 
2022). 
 

 Em relação ao algodão, o levantamento aponta que o início do ciclo apresentou 
dificuldades, por conta do volume de chuvas no período de semeadura, que foi 
deslocado para o final de dezembro de 2021, e em algumas áreas ocorreu no início 
de janeiro deste ano. Além do ataque de fungos do solo, como a Rhizoctonia 
solani. Os técnicos acreditam no potencial de recuperação que têm as lavouras de 
algodão, por isso decidiram não reduzir a estimativa de produção até o próximo 
levantamento (Ascom AIBA, 25 jan. 2022). 
 

 Nos 24 municípios do Oeste baiano, entre setembro e janeiro foram registrados 
1.100 milímetros (mm) de chuvas, em média. Esse é o volume de precipitações 
esperado, tradicionalmente, para o ano inteiro. A média de dezembro, de 545 mm, 
que representa a metade do volume anual, foi superada em algumas regiões, que 
apresentaram 804 mm, no mesmo período (Ascom AIBA, 25 jan. 2022). 

 

Indústria 
 

 A Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
mostra que a falta ou o alto custo das matérias-primas continua em primeiro lugar 
no ranking dos principais problemas das empresas industriais. Esse problema é 
apontado por 60,6% dos industriais e ocupa o topo do ranking pelo sexto trimestre 
consecutivo. A carga tributária, assinalada por 33,2% dos respondentes, ficou em 
segundo lugar entre os problemas enfrentados pelo empresário no quarto 
trimestre de 2021. A baixa demanda interna, com 23,1% das assinalações, é a 
terceira principal dificuldade (FIEB, 21 jan. 2022). 
 

 A Sondagem Industrial também apontou queda da produção industrial entre 
novembro e dezembro de 2021. O índice de evolução da produção ficou em 43,3 
pontos, resultado que está abaixo da linha divisória de 50 pontos, que separa 
queda e crescimento da produção. A queda na passagem de novembro para 



 

5 

Semanal 20/01/22 a 26/01/2022)  
0427/06/2021) 

 
dezembro é usual para o período, mas em 2021 foi mais intensa que em 2020 
(FIEB, 21 jan. 2022). 
 

 Em dezembro, pela primeira vez no ano, o emprego industrial registrou queda. O 
resultado, todavia, ainda supera em 1,9 ponto a média do mês de dezembro nos 
anos anteriores. Além disso, no mês a utilização da capacidade instalada foi de 
68%, o que representa uma diminuição de quatro pontos percentuais na 
comparação com novembro (FIEB, 21 jan. 2022). 
 

 Os índices de expectativa de demanda, de exportação, de compras de matérias-
primas e de número de empregados apresentaram pequenos aumentos no mês de 
janeiro, indicando maior otimismo dos empresários para o início de 2022 (FIEB, 21 
jan. 2022).   
 

 A Acelen, empresa criada pelo fundo Mubadala para gestão da Refinaria Mataripe 
(ex-Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, anunciou novo reajuste dos preços dos 
combustíveis. O aumento será de R$ 0,052 por litro do óleo diesel S10 e de R$ 
0,074 por litro da gasolina, a partir de sábado (22/01) (Valor Econômico, 21 jan. 
2022). 
 

 A mineradora sul-africana Sibanye-Stillwater anunciou que decidiu cancelar o 
acordo de US$ 1 bilhão feito em outubro para a aquisição de minas de cobre e 
níquel no Brasil. A compra foi fechada com o fundo Appian Capital, baseado em 
Londres, então dono dos ativos. A operação envolveu a Atlantic Nickel, 
proprietária da mina Santa Rita, e a Mineração Vale Verde, que está 
desenvolvendo a mina Serrote no Estado de Alagoas. A mina de níquel-cobalto 
Santa Rita fica no Estado da Bahia. A mineradora sul-africana alegou que a decisão 
ocorreu após um “evento geotécnico” na mina de Santa Rita, “uma das maiores a 
céu aberto de sulfeto de níquel-cobalto do mundo”, informou o site especializado 
mining.com. A Appian, conforme o site, disse que a Sibanye não tinha base para 
rescindir legalmente o contrato de compra dos ativos brasileiros e que o “evento 
geotécnico” citado se referia a uma fratura localizada que é comum em operações 
a céu aberto (Valor Econômico, 25 jan. 2022). 
 

 Os níveis de atividade e emprego na indústria da construção recuaram em 
dezembro de acordo com a Sondagem da Construção divulgada pela CNI. As 
quedas, no entanto, foram menos intensas que em anos anteriores. No período, o 
índice do nível de atividade ficou em 48,2 pontos, abaixo da linha dos 50 pontos, 
que separa aumento de queda do desempenho. De acordo com a CNI é o segundo 
recuo mensal no indicador. Ainda assim foi o melhor desempenho para o mês de 
dezembro desde 2010 (50,5 pontos). O emprego ficou em 48,6 pontos na 
passagem de novembro para dezembro, também abaixo da linha que separa 
aumento da queda do número de vagas (Valor Econômico, 25 jan. 2022). 
 
 
Comércio Varejista 
 

 O (ICEB) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
registrou segunda alta consecutiva de 1,4%, alcançando o patamar de 121,1 
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pontos em janeiro, o maior desde março de 2020 (128,4 pontos). Na comparação 
anual, o crescimento foi de 14,5% (CNC, 25 jan. 2022). 

 
 A pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo 

(Ibevar) aponta que a intenção de consumo das famílias brasileiras deve continuar 
em baixa no primeiro trimestre de 2022. As projeções econométricas mostram 
uma queda de 2,22% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo 
trimestre de 2021 e de 0,35%, em relação ao quarto trimestre de 2021 (IBEVAR, 21 
jan. 2022). 
 

 Em janeiro, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV caiu 1,4 ponto, 
alcançando 74,1 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice retraiu 0,7 ponto, 
passando para 74,8 pontos, após relativa estabilidade no mês anterior (FGV IBRE, 
25 jan. 2022). 
 

 A queda do ICC, em janeiro, se deve à piora das expectativas para os próximos 
meses, enquanto a avaliação sobre a situação atual acomodou após dois meses 
consecutivos de queda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 0,5 
ponto, para 66,1 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) caiu 2,7 pontos, 
para 80,7 pontos (FGV IBRE, 25 jan. 2022). 
 

 O indicador que mais influenciou o IE em janeiro foi o que mede as expectativas 
sobre a situação econômica nos próximos meses.  O indicador caiu 4,5 pontos, 
passando para 99,6 pontos, após três meses de recuperação. O indicador que 
mede as perspectivas sobre a situação financeira familiar cedeu 0,9 ponto, 
passando para 84,6 pontos. O ímpeto de compras para os próximos meses 
continuou caindo pelo quinto mês consecutivo (2,5 pontos) registrando 60,3 
pontos, menor valor desde maio de 2021 (FGV IBRE, 25 jan. 2022). 

 
 

Serviços & Turismo 
 

 O ICEB, calculado pela SEI, marcou -157 pontos em dezembro, indicando, portanto, 
um nível de confiança ligeiramente abaixo do observado no mês imediatamente 
antecedente (-156 pontos) e menor do que o do mesmo mês do ano passado (-143 
pontos). De novembro a dezembro, o setor de Serviços exibiu uma oscilação 
negativa de 19 pontos, a terceira queda consecutiva e a maior retração mensal 
entre as atividades. O indicador, dessa forma, permaneceu abaixo de zero, o que 
ocorre desde março de 2020. Em relação ao mesmo mês de um ano antes, ocorreu 
um progresso de 56 pontos – a única expansão entre os grupamentos nessa base 
comparativa. A confiança se posicionou superior à média histórica em 63 pontos 
(SEI). 

 

 O Imec-SSA calculado pela SEI, autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento 
(Seplan), apontou estabilidade (0,04%) em novembro de 2021, na comparação 
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com o mês imediatamente anterior (série com ajuste sazonal), após avançar 1,8% 
em outubro. Quatro das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o índice 
para baixo, com destaque para Passageiros de ônibus intermunicipais (-4,7%), que 
apontou a variação negativa mais expressiva, seguida por Consumo de energia 

elétrica (-2,5%), depois Combustíveis (-2,4%), e Passageiros no Aeroporto 

Internacional de Salvador (-2,3%). Em contrapartida, Carga portuária (4,3%) 
e Passageiros de ônibus urbanos (2,2%) avançaram. Vale destacar que o mês de 
novembro, quase todo, foi marcado pela liberação de eventos com até 3 mil 
pessoas, e autorização de venda das bebidas alcóolicas nos estádios durante os 
jogos. Essas medidas contribuíram para que o índice não registrasse queda, mas 
não foi suficiente para uma expansão significativa na movimentação econômica da 
capital baiana em relação a outubro.  Seguindo a mesma trajetória, o indicador 
avançou 17,4% quando comparado com o mês de novembro de 2020. Em onze 
meses, acumula alta de 12,5%, e nos últimos 12 meses acumula expansão de 9,0% 
(SEI). 

 Empreendedores baianos que tiveram prejuízos em função das fortes chuvas do 
final do ano passado e solicitaram o crédito emergencial do Governo do Estado 
serão beneficiados também com consultoria de inovação e gestão. O termo de 
cooperação técnica para oferta do serviço foi assinado, na sexta-feira (21), pela 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas da Bahia (Sebrae-BA) e a Agência de Fomento do 
Estado da Bahia (Desenbahia).  As concessões de financiamento emergencial 
permitem parcelamento em até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses para 
pagamento da primeira parcela, sem juros para financiamentos de até R$ 150 
mil. Com o intuito de garantir uma reestruturação orientada para resultados e 
ampliação de competitividade dos negócios atendidos, o termo de cooperação 
técnica prevê consultorias para reformulação de estrutura de gestão e, a depender 
do caso específico, layout de loja, concepção de novo modelo de gestão, projeto 
arquitetônico conceitual, meios digitais de promoção, estoque, renegociação de 
dívidas com fornecedores e finanças (Secom-Ba). 

 Parte da verba destinada a programas federais das áreas de infraestrutura de 
transporte e conexão à internet banda larga e também pesquisas geológicas 
voltadas para a atividade de mineração, foram atingidas pelo veto do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) ao Orçamento de 2022. O Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi afetado com corte total de R$ 132,4 
milhões. O projeto com maior redução em volume de recurso foi o de construção 
de rodovia no Estado do Piauí. O trecho vai da divisa do Estado com a Bahia até a 
fronteira com o Maranhão. O corte foi de R$ 70 milhões. Obras de conservação e 
recuperação de rodovias na região Centro-Oeste também foram incluídas no veto, 
com a restrição da ordem de R$ 41 milhões. Trechos da BR-101, em Santa Catarina, 
também serão afetados no valor de R$ 20 milhões. Outros dez projetos do DNIT 
também foram atingidos, incluindo adequação e construção de rodovias, pontes, 
entroncamentos, ferrovias, hidrovias em pelo menos quatro Estados (Valor 
Econômico). 
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 Parte do orçamento da Telebras com o programa de inclusão digital Conecta Brasil 

também foi alvo da medida, encolhendo a disponibilidade de recursos em R$ 859,4 
mil. A estatal informou, porém, que não haverá um corte efetivo de orçamento, 
pois o valor indicado está relacionado a "restos a pagar". Com isso, a companhia 
assegurou que não haverá redução dos investimentos ou do ritmo de implantação 
da oferta de banda larga, seja por via terrestre ou satélite, pelo programa. Na área 
de pesquisa mineral, o Serviço Geológico do Brasil (antiga Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais, a CPRM) sofreu com a redução de R$ 7,8 milhões 
relacionados a “levantamentos geológicos e integração geológica regional-
nacional”. Até o momento não se sabe se os cortes no orçamento vão prejudicar 
projetos prioritários e se seria o caso de requerer a recomposição dos recursos 
previstos. (Valor Econômico). 

 O turismo nacional faturou em novembro de 2021 a cifra de R$ 14,7 bilhões, 
segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (FecomercioSP). O valor é 19,3% maior do que o registrado no 
mesmo mês de 2020 e representa a oitava alta consecutiva do ano de 2021, 
segundo cálculos da entidade. O setor aéreo obteve o melhor desempenho no 
período, com crescimento de 63,3%, seguido pelos serviços de alojamento e de 
alimentação, que apresentaram alta de 13,1%. Além dos setores aéreos e de 
alojamento/alimentação, o segmento de atividades culturais, recreativas e 
esportivas também apresentou alta no mês de novembro. O crescimento chegou a 
12,1% frente ao mesmo período de 2020. Ao todo, foram contabilizados 
faturamento de mais de R$ 1 bilhão. As atividades de locação de meios de 
transporte, agências de turismo, operadoras e outros serviços de turismo foram as 
únicas que tiveram queda em novembro, com redução de 0,7% no total (MTur). 

 Citando as várias respostas globais ao surto da variante Ômicron da Covid-19, a 
OMS reiterou que as restrições de viagem não são eficazes na prevenção da 
disseminação internacional. Em consonância com o repetido alerta da Organização 
Mundial do Turismo (OMT) contra o uso de restrições gerais, a 10ª reunião do 
Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) (Genebra, 19 de janeiro) expressou preocupação de que 
tais medidas possam causar danos econômicos e sociais. Além disso, eles podem 
“desencorajar a comunicação transparente e rápida de novas variantes de 
preocupação”, acrescentou a OMS. O Comitê observou ainda que as medidas 
aplicadas aos viajantes internacionais, como triagem, isolamento, quarentena e 
vacinação, devem ser baseadas em “avaliações de risco e evitar sobrecarregar os 
viajantes internacionais, de acordo com o artigo 40 do Regulamento Sanitário 
Internacional”. O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, diz: "Quando se 
trata de impedir a propagação de novas variantes do vírus, as restrições gerais de 
viagem são simplesmente contraproducentes. Destinos que dependem de turistas 
internacionais em termos de emprego, bem-estar econômico e mudanças 
sustentáveis” (Organização Mundial do Turismo). 

 Consolidado como importante polo turístico da Baía de Todos-os-Santos, o 
município de Itaparica passa a contar com uma completa e moderna base náutica, 
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que substitui a antiga marina. A obra foi entregue no sábado (22), pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA). Foram investidos quase R$ 
13 milhões, com recursos do programa Prodetur, financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), para impulsionar o turismo das águas 
na região. A base náutica dispõe de rampas móveis, cais de atracação flutuante, 
sede administrativa, posto de combustível e espaços para lojas, restaurante e 
lanchonete. São 36 vagas secas na área aberta e píeres com 114 vagas molhadas 
para embarcações. Em parceria com a população e os navegadores, a Setur-BA vai 
desenvolver ações socioambientais na localidade.  Com a inauguração da obra em 
Itaparica, o próximo passo será a abertura da licitação para a escolha da empresa 
privada que vai administrar o equipamento. Mas já está disponível a atracação de 
barcos, com serviço de vigilância (Secom-Ba). 

Comércio Exterior 

 

 O freio na economia da China expõe o risco de dependência brasileira nas 
exportações. Os países asiáticos responderam por quase um terço das vendas 
externas em 2021, a maior parte concentrada em commodities. Em 2021, o país 
manteve o patamar recorde de dependência comercial em relação à China, o que 
pode ter consequências negativas se os sinais preocupantes de perda de fôlego e 
desaceleração da potência asiática se confirmarem. No ano passado, a China foi 
destino de quase um terço (31,3%) das exportações nacionais, somando US$ 
87,751 bilhões —nível semelhante ao recorde de 32% registrado em 2020, 
segundo dados da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 
Internacionais. Em relação à Bahia, a China também se manteve líder como país de 
destino para as suas vendas externas como acontece desde 2012. Em 2021 o país 
asiático respondeu por 28% do total das exportações estaduais. Já para a Ásia 
(exclusive Oriente médio), a participação foi de 49,3%. 

 
 O Brasil registrou déficit em suas transações correntes de US$ 5,891 bilhões em 

dezembro, conforme divulgado pelo Banco Central (BC). A autoridade monetária 
estimava déficit de US$ 6,8 bilhões. No mesmo mês de 2020, o saldo da conta 
corrente foi negativo em US$ 8,458 bilhões. No acumulado de 2021, a diferença 
entre o que o país gastou e o que recebeu nas transações internacionais relativas a 
comércio, rendas e transferências unilaterais alcançou saldo negativo de US$ 
28,110 bilhões, o equivalente a 1,75% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado 
pela autoridade monetária. Em novembro, o déficit foi equivalente a 1,91% do PIB. 
Para o ano, o BC projetava déficit em conta corrente de US$ 30 bilhões, conforme 
divulgado pela autoridade monetária no último Relatório Trimestral de Inflação 
(RTI) (Valor Econômico, 26 jan. 2022). 

 
 A África do Sul impôs na última semana uma tarifa antidumping sobre o frango que 

importa do Brasil e também de Irlanda, Espanha, Polônia e Dinamarca. De acordo 
com a Comissão Administrativa do Comércio Internacional Sul-Africano (ITAC, na 
sigla em inglês), a medida é preventiva e valerá até junho deste ano. Com a 
mudança, a tarifa sobre o frango com osso brasileiro, que era de 62%, passará a 
ser de 265%. Antes isentos de tarifas em suas vendas aos sul-africanos, irlandeses, 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/pib-da-china-tem-maior-alta-em-uma-decada-mas-desacelera-no-quatro-trimestre.shtml
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espanhóis, poloneses e dinamarqueses passarão a pagar taxas que vão de 67,4% a 
158,4%. A adoção da sobretaxa é resultado de um pedido feito em janeiro do ano 
passado pela associação que representa a indústria de carne de frango na África do 
Sul. A entidade alega que o Brasil e os outros quatro países praticam dumping - 
vendas abaixo do preço de mercado para prejudicar a concorrência - em suas 
exportações ao mercado sul-africano (Valor Econômico, 25 jan. 2022). 

 
 A Índia deixou ontem a porta aberta para buscar uma solução negociada com 

Brasil, Austrália e Guatemala sobre seus subsídios que têm impactos no mercado 
internacional de açúcar e foram condenados por um painel (comitê de 
investigação) da Organização Mundial do Comércio (OMC). Em dezembro, a OMC 
publicou a decisão do painel, que atestou que Nova Déli aumentou maciçamente a 
subvenção ao setor açucareiro e reintroduziu um preço mínimo que fez a produção 
ultrapassar a demanda doméstica. E definiu que o governo indiano tem que 
modificar essas medidas para ficar em conformidade com as regras internacionais. 
O contencioso fez parte da agenda de ontem do Órgão de Solução de 
Controvérsias, levado pelas delegações de Brasil, Austrália e Guatemala, depois 
que a Índia apelou contra sua derrota - uma formalidade que, na prática, bloqueia 
a vitória dos três países (Valor Econômico, 26 jan. 2022). 

 
 O governo brasileiro prometeu zerar até 2029 o Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) em operações envolvendo compra e venda de moeda estrangeira 
para destravar seu ingresso na Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) ). A medida vai na direção de uma maior liberalização do fluxo 
de capitais estrangeiros e de transações invisíveis, instrumentos que integram as 
práticas da OCDE na área econômica. O compromisso foi firmado pelo ministro 
Paulo Guedes (Economia), em carta enviada na semana passada aos membros do 
conselho da entidade (Valor Econômico, 26 jan. 2022). 

 
 A guerra comercial Estados Unidos-China começou em 2018 e nunca chegou a 

acabar oficialmente, e sem vencedores. As tarifas americanas sobre os produtos 
chineses levaram à alta dos preços dos produtos importados nos Estados Unidos  
em diversas categorias e as tarifas retaliatórias da China sobre os produtos 
americanos acabaram prejudicando os importadores chineses. O comércio 
bilateral entre os dois países veio abaixo. E, pelo fato de os Estados Unidos e a 
China serem as duas maiores economias do mundo, muitos encaram esse 
desdobramento como prenúncio do fim da globalização. Os grandes vencedores 
parecem ter sido os países ‘espectadores’ dotados de estreitos laços comerciais. A 
guerra não significa o do fim da globalização e poderá marcar o início de um novo 
sistema comercial não mais centrado nos Estados Unidos ou na China (Valor 
Econômico, 24 jan. 2022). 
 
 
 
Finanças Públicas 
 

 O relatório Fiscal de Janeiro elaborado pela a Instituição Fiscal Independente – 
mostra que há aumento de riscos para o crescimento econômico em 2022. Tais 
estimativas estão baseadas nos dados da atividade do quarto trimestre de 2021, o 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/ocde-pede-compromisso-com-reducao-de-desmatamento-em-convite-ao-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/ocde-pede-compromisso-com-reducao-de-desmatamento-em-convite-ao-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
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que ratifica menor perspectiva de aumento do volume do PIB para este ano que 
não deve passar de 0,5%. 
 

 Vale dizer que a expecta va da in ação é de ampliação, ou seja, de 5,2% ou acima 
da meta do governo que tem previsão de 3,5%. Merece destacar que o ano de 
2021 registrou 10,1%, a maior inflação dos últimos anos, e que tanto a ampliação 
dos preços dos combustíveis quanto a dos alimentos tem colaborado nesse 
aspecto.  
 
 

 A Instituição ratifica ainda que a volta do aumento nos casos de Covid minimizará a 
recuperação da economia, tendo em vista a necessidade de isolamento e menor 
consumo de serviços, principalmente, por parte da população. 
 

 Outro ponto ressaltado no relatório é que a demanda poderá ser afetada pelas 
alterações no teto de gastos e pela limitação no pagamento de precatórios. Tais 
questões permeada por um quadro amplo de incertezas levam a essas estimativas 
de baixo crescimento, o que muito raramente será alterado no decorrer do ano 
que se inicia. 
 
 

 Sobre o orçamento 2022 a IFI ressalta que o mesmo tem excesso de despesas no 
poder executivo, de cerca de R$ 1,8 bilhão em relação ao teto de gastos, o que 
deverá ser corrigido somente em 2023. Sobre os outros poderes esses gastos não 
acompanharam a elevação dos limites e os mesmos deverão ter novos ajustes ao 
longo do ano. Do mesmo modo, como parte dos pleitos enviados pelo Executivo ao 
Congresso não foi contemplado isso pode gerar aumento nas despesas em 2022. 

 Sobre a dívida pública bruta, apesar da mesma ter diminuído em novembro, 
segundo dados do Banco Central, a  IFI estima que a mesma  deverá alcançar 
84,8% do PIB em 2022 ancoradas pelo relevante aumento na taxa Selic e do custo 
médio dos títulos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Curto Prazo – Bahia – 2020/2021 
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Principais 

Indicadores 

Resultado observado (%) Projeção 2021/2022
(1

 

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

Indústria (nov.) -15,7 -13,4 -12,3 -12,1 -13,4 -15,6  
 

Comércio (nov.) -13,8 1,0 0,1 -11,1 -12,3 -14,5  
 

Serviços (nov.) -0,3 10,1 8,9 4,5 6,1 7,3  

 

Agricultura (dez.)
2
 4,4    4,4 4,4 4,4 

 

Exportações (dez.) 0,0 26,3 26,3  13,3 28,1 5,6 
 

Importações (dez.) 136,3 62,0 62,0  17,3 45,7 18,2 
 

ICMS (dez.)
3
 16,5 25,0 25,0  0,4 -1,6 6,5 

 

FPE (dez.)
3
 26,5 33,2 33,2  -6,9 -22,7 31,1 

 
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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